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I. Wstęp 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2010 zaplanowana została w uchwalonym przez Radę Powiatu  
w dniu 21 grudnia 2009 r. programie współpracy. Uchwała określająca treść programu była 
wynikiem wspólnej pracy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego i jednostek 
organizacyjnych powiatu. 

W roku 2010 liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu zarejestrowanych 
w dokumentach rejestrowych wynosiła 238 (wg zestawienia w tabeli nr 1). 

 
Tabela 1 
Zestawienie organizacji zarejestrowanych w ewidencji w roku 2010: 

Rodzaj organizacji Liczba  
Stowarzyszenia kultury fizycznej 36 
Uczniowskie kluby sportowe 42 
Stowarzyszenia zwykłe 15 
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 121 
Fundacje 6 
Stowarzyszenia terenowe 18 
RAZEM 238 
 

 
Tabela 2 
Nowopowstałe organizacje w latach 2008-2010: 
Rok Zakres działania 

organizacji 
Rodzaj organizacji Łącznie  

w roku Fundacje Stowarzyszenia 
KRS 

Stowarzyszenia 
zwykłe 

SKF i UKS 

 
2 
0 
0 
8 

Sport - 2 - 8 10 
Kultura - - 1 - 1 
Edukacja - - - - - 
Gospodarka/ Praca - 1 - - 1 
Rozwój regionalny - - - - - 
Inne - 3 - - 3 
Łącznie - 6 1 8 15 

 
2 
0 
0 
9 

Sport  - - - 3 3 
Kultura - 4 - - 4 
Edukacja - 1 - - 1 
Gospodarka/ Praca - - - -  
Rozwój regionalny - 1 1 - 2 
Inne - 1 - - 1 
Łącznie - 7 1 3 11 

 
2 
0 
1 
0 

Sport  - - - 3 3 
Kultura - 1 - - 1 
Edukacja - 1 1 - 2 
Gospodarka/ Praca - - 1 - 1 
Rozwój regionalny - 1 - - 1 
Inne - 1 - - 1 
Łącznie - 4 2 3 9 

 
Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje obejmują wiele dziedzin życia 

powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby 
społeczności lokalnych (pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
osoby starsze i niepełnosprawne, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, kultura). 
 



 

II. Realizacja programu współpracy 
 

Współpraca Powiatu przy realizacji zadań publicznych odbywała się  poprzez stosowanie 
trybu  otwartego konkursu ofert – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536) 
oraz w innych trybach przewidzianych w przepisach.   
 

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA – OTWARTE KONKURSY 
 

1) Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych 
 

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na 
wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010 r. 
Konkurs został ogłoszony w celu realizacji zadań wynikających z art. 36 ust 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację ze środków PFRON w kwocie 22.000,00 zł 
otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie. Zlecone zadanie pozwoliło na objęcie rehabilitacją zawodową i społeczną osoby 
niepełnosprawne. 
 
2) Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki 
 

W roku 2010 ogólna kwota dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe wyniosła 54.379,83 zł. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na wspieranie realizacji 
zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki. W odpowiedzi na 
ogłoszony  konkurs wpłynęło: 
- 7 ofert z obszaru turystyki, 
- 1 oferta z obszaru kultury i sztuki, 
- 25 ofert z obszaru kultury fizycznej. 
 

 
Dotacje na wsparcie realizacji zadań przyznano 17 organizacjom wykazanym w tabeli nr 3. 
 
 
Tabela 3 
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację zadań publicznych  
w roku 2010 w trybie otwartego konkursu ofert: 

 
 

Nazwa organizacji 

 
 

Nazwa zadania 

 
Całkowity koszt 
zadania, zgodnie  

ze sprawozdaniem 
końcowym  

 
Kwota przyznanej  
i wykorzystanej 

dotacji  

 
Środki własne, 

pochodzące  
z innych źródeł  

 

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA  
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Turystyki na Ziemi 
Bańskiej „BIAŁOSTROŃ” w 
Baniach 

Rajdy rowerowe o zasięgu powiatowym: 
„Drugie wielkie wiosenne kręcenie” 
„Drugie wielkie jesienne kręcenie” 

1.159,43 1.000,00 159,43 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„HERMES” w Gryfinie 

Gryfińskie Rajdy Rowerowe 9.100,00 2.600,00 6.500,00 

Stowarzyszenie „TWINNING”  
w Trzcińsku Zdroju 
 

„Śladami Boga i człowieka, czyli zabytki 
architektury sakralnej na terenie powiatu 
gryfińskiego” 

1.870,00 800,00 1.070,00 
 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Orlik” w Trzci ńsku Zdroju 

Rajd rowerowy „Pamięci żołnierzy 
polskich” związanych z 90 rocznicą bitwy 
warszawskiej 1920 roku.  

2.238,00 700,00 1.538,00 



 

 
 

Nazwa organizacji 

 
 

Nazwa zadania 

 
Całkowity koszt 
zadania, zgodnie  

ze sprawozdaniem 
końcowym  

 
Kwota przyznanej  
i wykorzystanej 

dotacji  

 
Środki własne, 

pochodzące  
z innych źródeł  

 

     
Regionalne Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 
„GOGOLANDER”  
w  Trzcińsku Zdroju 

Kontikowskie jesienne marsze na 
orientację „Bocianie Gniazdo 2010” 

1.714,66 1.000,00 714,66 

 Razem 16.082,09 6.100,00 9.982,09 
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O 

Stowarzyszenie DOUZELAGE  
w Chojnie 

Projekt dot. integracji młodzieży szkolnej 
(polskiej i angielskiej) 

3.999,83 3.999,83 0,00 

 Razem 3.999,83 3.999,83 3.999,83 
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  

UKS  KARATE  KYOKUSHIN 
MORYŃ 

III Mikołajkowy Turniej Karate 
Kyokushin – Moryń 2010  

2.039,44 700,00 1.339,44 

Otwarte Mistrzostwa w Lotach Latawców 
– Moryń 2010 

929,00 300,00 629,00 

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „KROKUS”  
w Góralicach 

„ Międzynarodowe turnieje badmintona 
dla dzieci i młodzieży”   

2.160,43 800,00 1.360,43 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„HERMES” w Gryfinie 

XVIII Mi ędzynarodowy Festiwal Mini 
Piłki Nożnej  

65.508,99 6.000,00 59.508,99 

69 Masowe Biegi Przełajowe  21.100,18 3.300,00 17.800,18 
Bieg Transgraniczny "Doliną Dolnej 
Odry"   

26.974,09 5.080,00 21.894,09 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „GRYF” w Gryfinie 

III Otwarte Zawody Smoczych Łodzi 
Euroregionu Pomerania  

45.005,00 3.000,00 42.005,00 

Uczniowski Klub Pływacki 
„MARLIN” w Gryfinie 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych  
Powiatu Gryfińskiego   

4.181,41 2.100,00 2.081,41 

Otwarte Mistrzostwa Gryfina  
w Pływaniu   

6.964,72 3.000,00 3.964,72 

Gryfiński Klub Sportowy 
„DELF”  
w Gryfinie 

VIII Gryfi ński Festiwal Triathlonowy   8.124,32 2.000,00 6.124,32 

Klub Sportowy „ENERGETYK” 
w Gryfinie 

Ogólnopolskie Regaty Kajakowe  
z okazji Dni Gryfina 2010 

4.919,19 1.500,00 3.419,19 

Klub Motorowy Chojna VII Runda Zawodów Motocrossowych  
o Mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej 

19.240,81 2.000,00 17.240,81 

Stowarzyszenie Amatorów Piłki 
Siatkowej „LIBERO” Banie 

II Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt z okazji 92. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę  
o Puchar Starosty Gryfińskiego 

4.642,04 1.500,00 3.142,04 

Uczniowski Klub Sportowy 
„ENERGETYK JUNIOR” w 
Gryfinie 

Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznik 
1996-97 

2.357,17 2.000,00 357,17 

Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy rocznik 
1998-99  

3.672,98 3.000,00 672,98 

Ogólnopolskie Zawody Kolarskie 
Gryfino 2010 r. 

4.810,93 4.000,00 810,93 

Krzywiński Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 

I Krzywińska Amatorska Liga Szóstek 
(KALS) 

5.800,00 2.000,00 3.800,00 

II Krzywińska Amatorska Liga Szóstek 
(KALS) 

5.000,00 2.000,00 3.000,00 

 Razem 233.430,70 44.280,00 189.150,70 
 
 
 



 

2. WSPÓŁPRACA FINANSOWA – INNE TRYBY  
 
Nowością w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest tryb małych 
zleceń, który jest opisany w art. 19a. Polega on na tym, że na wniosek organizacji, jednostka 
samorządu terytorialnego może zlecić wykonanie zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 
 Jednakże są pewne ograniczenia dotyczące udzielania dotacji, a mianowicie: 
- kwota do 10 tys. złotych 
- czas trwania takiego zadania - do 90 dni 
- jedna organizacja w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20 tys. złotych  

w uproszczonym trybie 
- samorząd nie może rozdać w taki sposób więcej niż 20% wszystkich środków 

planowanych do wydatkowania w formie dotacji. 
 

W roku 2010 udzielone zostały w tym trybie dotacje w łącznej kwocie 13.803,80 zł. 
 
Tabela 4 
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację zadań publicznych  
w roku 2010 w trybie  małych zleceń: 

 
 

Nazwa organizacji 

 
 

Nazwa zadania 

 
 

Termin 
realizacji 
zadania 

 
Całkowity koszt 
zadania, zgodnie  
zesprawozdaniem 

końcowym  

 
Kwota przyznanej  
i wykorzystanej 

dotacji  

 
Środki własne, 

pochodzące  
z innych źródeł  

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczecinie  

Ochrona wód i ich brzegów przed 
zanieczyszczeniami, zwalczanie 
kłusownictwa wodnego 

28.09.2010 
21.12.2010 

7.000,00 5.000,00 2.000,00 

Razem 7.000,00 5.000,00 2.000,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie Historyczno 
– Kulturalne Terra Incognita 
w Chojnie 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży 
pn. „Korzenie. Mała ojczyzna  
a tożsamość”  

24.09.2010 
17.12.2010 

11.285,63 5.803,80 5.481,83 

Razem 11.285,63 5.803,80 5. 481,83 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Klub Bokserski GARDA  
w Chojnie 

Turniej bokserski   5.12.2010 
18.12.2010 
 

4.115,51 3.000,00 1.115,51 

Razem 4.115,51 3.000,00 1.115,51 
 
Ponadto, w trybie uproszczonym, pozakonkursowym, bez stosowania ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono dotacji  
z budżetu Powiatu na realizację zadań z zakresu: 
 

1) pomocy społecznej oraz zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.373.106,00 zł 
(wykaz udzielonych dotacji zawiera tabela nr 5); 

2) ochrony przyrody – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Pokoju  
w Siekierkach – naprawa i zabezpieczenie drewnianej wieży kościoła w Starej Rudnicy 
przed dzięciołami – 16.359,45 zł;  

3) promocji powiatu: 
− dofinansowanie Klubu Sportowego „Energetyk” w Gryfinie – udział drużyn dzieci  

i młodzików w ćwierćfinałach i półfinałach mistrzostw Polski w piłce ręcznej  
4.500,00 zł; 



 

− dofinansowanie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 
uczestnictwo przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego w Targach INKONTAKT  
w Schwedt – 2.804,82 zł. 

 
Tabela 5 
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej oraz zadań wykonywanych  
na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Nazwa organizacji Dotacja 
ze środków powiatu  

Dotacja 
ze środków PFRON 

Dotacja ze 
środków 

wojewody 
Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach 4.000,00  667.050,00 
Stowarzyszenie „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku-Zdroju 

12.000,00  659.860,00 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu 

  2.078.251,00 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Mieszkowicach 

49.320,00 443.880,00 
 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

37.812,00 340.308,00 
 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 80.625,00   
Razem 183.757,00 784.188,00 3.405.161,00 

 
Zadania wykonywane w ramach udzielonych dotacji: 
• kontynuowanie zleconego od 1.01.2008 r. zadania – prowadzenia domów pomocy 

społecznej wraz z udzieleniem dotacji; 
• kontynuowanie zleconego od 1.07.2005 r. zadania – prowadzenia placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym wraz z udzieleniem dotacji; 
• realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach środków PFRON, 

zadań związanych z rehabilitacją zawodowa i rehabilitacją społeczną,  w tym m.in.: 
- dofinansowanie kosztów organizacji imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

(spotkania okolicznościowe, wyjazdy turystyczne) organizacjom pozarządowym 
działającym na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu; 

- dofinansowanie kosztów prowadzenia świetlic środowiskowych; 
- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty 

prowadzone są przez stowarzyszenia na podstawie zawartej umowy. WTZ-y są 
placówkami stwarzającymi, osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia 
zatrudnienia, możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania 
lub przywracania umiejętności koniecznych do zdobycia pracy. 

 
 
3. WSPÓŁRACA POZAFINANSOWA  
 
Współpraca z sektorem organizacji pozarządowych w 2010 r. odbywała się również w formie 
pozafinansowej, polegającej m.in. na: 
• udzielaniu pomocy stowarzyszeniom w pisaniu wniosków o dofinansowanie z PFRON 

(pracownicy PCPR); 
• współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  

w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
• użyczaniu bezpłatnie auli, sal wykładowych; 
• w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) organizacje pozarządowe wspierane 



 

były poprzez kierowanie osób bezrobotnych na staże, roboty publiczne i prace 
interwencyjne, a także zlecano organizacjom organizację szkoleń dla osób bezrobotnych.  

Tabele 6 i 7  przedstawiają wykaz organizacji pozarządowych, korzystających z takich form 
współdziałania z samorządem. 
 
Tabela 6 
Wykaz organizacji które otrzymały wsparcie z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy w roku 2010: 

Nazwa organizacji  
Liczba osób skierowanych na: 

staż 
prace 

interwencyjne roboty publiczne 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                    
w Gryfinie 

2 - - 

Klub Sportowy "Energetyk" Gryfino 1 3 1 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

2 4 3 

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" - - 1 
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2 - - 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym "Promyk" 

1 1 - 

Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach - 13 - 
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym  
i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Szczecin 

1 - - 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny Szczecin 

5 6 1 

Razem 14 27 6 
 
Tabela 7 
Wykaz organizacji którym zlecono organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2010: 

Nazwa organizacji  Rodzaj/zakres szkolenia Liczba 
uczestników 

Cech Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie 
 

Szkolenie z zakresu umiejętności osobistych 117 
Specjalista ds. kadr i płac 10 
Profesjonalny sprzedawca z językiem 
niemieckim oraz aranżacja wystaw 

22 

Kompleksowa obsługa biura z językiem 
niemieckim 

21 

Kompleksowa obsługa biura z językiem 
angielskim 

10 

ABC przedsiębiorczości 119 
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców w Gryfinie 
 

Prawo jazdy kat. C 30 
Kierowca wózków jezdniowych  1 
Szkolenie okresowe dla kierowców 10 
Prawo jazdy kat. C+E 1 

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców w Szczecinie 
 

Prawo jazdy kat. D z C 1 
Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- 
kurs podstawowy cysterny 

1 

Przewóz Rzeczy Dodatkowych 1 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. D 1 
Przewóz Rzeczy 9 
Prawo jazdy kat. C+E 5 
Prawo jazdy kat. C 6 

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców w Dębnie 
 

Prawo jazdy kat. C 6 
Prawo jazdy kat. C+E 2 
Prawo jazdy kat. D z C 1 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym 

1 



 

Nazwa organizacji  Rodzaj/zakres szkolenia Liczba 
uczestników 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Odział w Szczecinie                          

Budowa Eksploatacja dozór urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych wraz z 
pomiarami kontrolnymi i ochronnymi 

6 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich  
Ośrodek Doskonalenia Kadr w 
Szczecinie 
 

ABC przedsiębiorczości 110 

Razem 491 
 
 
Prowadzona była również wspólna z organizacjami, polityka informacyjna. Wszystkie 
informacje dla organizacji oraz promujące organizacje, zamieszczane były na stronach 
internetowych powiatu (promocyjnej oraz BIP). 
Wspólnie, jak co roku, zrealizowana została akcja „1%”   promująca ideę przekazywania 1% 
podatku na rzecz powiatowych organizacji. Siedem organizacji pożytku publicznego 
działających na terenie powiatu otrzymało wsparcie finansowe z 1% podatku dochodowego 
przekazywanego przez podatników w roku 2010. 
Pomoc okazana stowarzyszeniom stanowi kwotę 101.676,44 zł. 
 
Podejmowano szereg działań i inicjatyw, służących wzmocnieniu i usprawnieniu 
funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz społeczności 
lokalnej. W 2010 r. w ramach takich inicjatyw organizacje otrzymywały wsparcie rzeczowe 
np. upominki z okazji obchodzonych przez nie jubileuszy, zakup nagród, udzielenie wsparcia 
na organizowane imprezy i uroczystości. Przekazywano również gadżety oraz materiały 
promocyjne.  
 
 

III. Informacje dodatkowe 
 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, która weszła w życie 12 marca 2010 r. wprowadziła nowe upoważnienia do 
podejmowania uchwał przez samorządy terytorialne. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ww. ustawy została podjęta uchwała Nr XLIV/378/2010 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
 W myśl art. 5a ust. 1 podjęta została uchwała Nr XLV/397/2010 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2011”. 

W roku 2010 poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, projekty aktów 
prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu w Gryfinie. Organizacje miały 
możliwość przedstawienia opinii dotyczących projektów ww. uchwał. 
 
Kolejnym, oprócz wymienionych powyżej, przykładem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest czynna działalność Powiatu w ramach utworzonego Stowarzyszenia 



 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wsparcie tej organizacji 
poprzez wpłatę składki członkowskiej – za rok 2010 była to kwota 5.589,20 złotych. 
 

 
Reasumując, dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 

wspólne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego wpływa na podnoszenie 
jakości wykonywanych usług publicznych oraz na efektywne wykorzystanie aktywności 
społecznej tego sektora dla społeczności lokalnej.  
 


