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I. WPROWADZENIE 
 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Gryfińskiego w realizacji 
jego zadań statutowych. Samorząd powiatu współpracuje z sektorem pozarządowym 
wspierając realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając 
potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. Oprócz wspierania realizacji 
priorytetowych zadań publicznych Samorząd powiatu podejmuje również działania na rzecz 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu 
międzysektorowego w powiecie gryfińskim. 

Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi opisywane są corocznie w Rocznym programie współpracy samorządu 
powiatu gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie  
z zasadą partnerstwa biorą udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy, 
uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz 
zgłaszając swoje propozycje.  
Cel nadrzędny współpracy organów Samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określony w rocznym 
programie współpracy na rok 2012, to lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz 
podnoszenie poziomu życia mieszkańców powiatu. Dla realizacji celu nadrzędnego 
wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:  
1) poprawa jakości poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu 

gryfińskiego, 
2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 
4) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 
5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 
 
Zadania statutowe wykonywane przez organizacje obejmowały wiele dziedzin życia powiatu, 
ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności 
lokalnych tj. pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywność 
fizyczna dzieci i młodzieży, kultura. 
Szczegółowy zakres współpracy Samorządu Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został 
opisany w dalszej części sprawozdania. 

 
II. REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 

Współpraca powiatu z organizacjami dotyczyła realizacji zadań publicznych 
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 
odpowiadającym zadaniom powiatu, głównie poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert, na wniosek organizacji (bez konkursu) 
oraz w trybie ustawy o finansach publicznych. Z organizacjami współpracowały głownie: 
1) wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego: 

− Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – monitorowanie realizacji programu 
współpracy, bieżąca współpraca z organizacjami przy realizacji zadań z zakresu 
promocji, kultury i sportu, zdrowia oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, 
obsługa otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
w powyższym zakresie, administrowanie internetowej zakładki dla organizacji 
pozarządowych; 
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− Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zlecanie organizacjom realizacji zadań 

dotyczących rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

3) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – inspirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie 
projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich 
skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 
Współpraca o charakterze finansowym  

Przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na które przeznaczono 
łączną kwotę 149 850,00 zł, w tym ze środków PFRON 85 000 zł.  
W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, organizacjom zlecono do realizacji 
ogółem 25 zadań.  
 
Zestawienie danych liczbowych: 

Lp. Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań  
w 2012 r. 

Źródło finansowania Razem 
Budżet 
powiatu 

Środki 
PFRON 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 70 450,00 85 000,00 155 450,00 
2. Liczba złożonych ofert 41 2 43 
3. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji 237 812,50 85 000,00 322 812,50 
4. Liczba zawartych umów na realizację zadań  23 2 25 
5. Wartość zawartych umów  64 850,00 85 000,00 149 850,00 

 
1) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  

w 2012 roku w zakresie: 
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
− kultury fizycznej i sportu, 
− turystyki, 
− ochrony zdrowia. 
Zarząd Powiatu w dniu 29.12.2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2012 roku (uchwała nr 181/2011). 
Dotacje przyznano na realizację 28 zadań (uchwała nr 220/2012 z dnia 1.03.2012 r.). 
Cztery organizacje zrezygnowały z przyznanej dotacji i nie podpisały umów: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
Zadanie nr 2 – Turystyka 
1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Turystyki na Ziemi Bańskiej 
„BIAŁOSTROŃ” 
 

Organizowanie imprez turystycznych  
i rekreacyjnych poprzez organizowanie rajdów 
rowerowych o zasięgu powiatowym o charakterze 
otwartym 

1 000,00 

Zadanie nr 3 – Kultura fizyczna, sport 
2. Gryfiński Klub Sportowy DELF X Gryfiński Festiwal Triathlonowy 1 500,00 
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk”  
Goszków 

IV Powiatowa Olimpiada Integracyjna o puchar 
Starosty Gryfińskiego 

1 800,00 

4. Stowarzyszenie „Republika 
Międzyodrza” Gryfino 

VII Gryfi ński Festiwal Rowerowy Jazzbike 2012 500,00 
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Zestawienie danych liczbowych: 
Lp. Konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań 
 

Rodzaj zadania 
kultura, 
sztuka, 
ochrona 

dóbr kultury 
i dziedzictwa 
narodowego 

turystyka kultura 
fizyczna  
i sport 

ochrona 
zdrowia 

Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  
na realizację zadań 

14 250,00 14 100,00 39 600,00 2 500,00 70 450,00 

2. Liczba organizacji 
wnioskujących o dotacje 

5 7 17 2  

3. Liczba złożonych ofert 5 7 27 2 41 
4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 
22 410,00 23 801,50 189 101,00 2 500,00 237 812,50 

5. Liczba organizacji, którym 
przyznano dotacje 

4 7 12 2  

6.  Liczba organizacji, które 
podpisały umowy 

4 6 9 2  

7. Liczba zawartych umów na 
realizację zadania 

4 6 12 2 24 

8. Wartość zawartych umów 14 250,00 13 100,00 35 800,00 2 500,00 65 650,00 
 
 
Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 
w roku 2012 w trybie otwartego konkursu ofert: 
 
Zadanie nr 1 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk”  
Goszków 

Krajobraz moich wspomnień i marzeń – ukazanie 
nierozpowszechnionego piękna ziemi gryfińskiej – 
sztuka osób niepełnosprawnych 

3 600,00 

2. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki 
Kołbacz 

„Cienie zapomnianych kultur” 4 700,00 

3. Stowarzyszenie Twinning 
Trzcińsko Zdrój 

„W garnku i na talerzu, czyli zwyczaje kulinarne 
Polaków i Holendrów” 

1 000,00 

4. Stowarzyszenie  
Historyczno-Kulturalne  
„TERRA INCOGNITA” Chojna 

„Osadnicy” – cykl imprez dla młodzieży szkolnej 
 

4 950,00 

 

         
                    „Cienie zapomnianych kultur”    
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Krajobraz moich wspomnień i marzeń – ukazanie nierozpowszechnionego piękna ziemi                                                                                     

gryfińskiej – sztuka osób niepełnosprawnych 
                     

                                                                 

 
 
Zadanie nr 2 – Turystyka 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
1. Zachodniopomorskie 

Stowarzyszenie Jazdy Polskiej 
Wełtyń 

Majówka Jazdy Polskiej, Patriotycznie – naturalnie! 1 000,00 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„HERMES” Gryfino 

Gryfińskie Rajdy Rowerowe 3 000,00 

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIK” Trzci ńsko-Zdrój 

Trzydniowy rajd rowerowy – szukamy śladów 
średniowiecznych zakonów w powiecie gryfińskim 

 500,00 

4. Regionalne Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 
GOGOLANDER Gogolice 

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego „Bocianie Gniazdo 2012” 

1 300,00 

5. Polskie Stowarzyszenie 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Zachodniopomorski 

VII Jesienne Marsze na Orientację „KON-TIKInO 
2012” 

1 300,00 

6. Stowarzyszenie „Republika 
Międzyodrza” Gryfino 

6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” 6 000,00 

                                 
 
 

              
                               Trzydniowy rajd rowerowy –              Gryfińskie Rajdy Rowerowe 
szukamy śladów średniowiecznych zakonów w powiecie gryfińskim                                                                     
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VII Jesienne Marsze na Orientację „KON-TIKInO 2012” 

 
 
 
Zadanie nr 3 – Kultura fizyczna, sport 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
1. Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy „KROKUS” Góralice 
Międzynarodowe turnieje badmintona dla dzieci i 
młodzieży 

200,00 

2. Klub Motorowy Chojna V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej w Motocrossie 

2 000,00 

3. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Hermes” Gryfino 

XXXV  Bieg Transgraniczny Gartz-Gryfino 
XXXVI Bieg Transgraniczny Gryfino-Gartz 

3 300,00 

XIV Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich 1 000,00 
72 Biegi Przełajowe; 73 Biegi Przełajowe 4 600,00 
XVIII Edycja Zawodów Dziecięcych pn. „Czwartki 
Lekkoatletyczne” 

3 000,00 

4. Klub Bokserski GARDA Chojna IV Międzynarodowa Gala Boksu o puchar Starosty 
Gryfińskiego  

8 600,00 

5. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIK” Trzci ńsko Zdrój  

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla 
dzieci z rocznika 2002 i młodszych 

600,00 

6. Uczniowski Klub Sportowy 
ENERGETYK JUNIOR 

XX Edycja Międzynarodowego Festiwalu Mini Piłki 
Nożnej 

800,00 

7. Klub Sportowy ENERGETYK Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat  
w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

9 000,00 

8. Uczniowski klub Pływacki 
„MARLIN” Gryfino 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu 
Gryfińskiego  

1 500,00 

9. Uczniowski Klub Sportowy 
KAMIKAZE Gryfino 

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych  
i turystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym 

1 200,00 

     
 

 
Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich                                                   V Runda Międzynarodowych Mistrzostw  
                                                                                                                     Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie 
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           Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat                         IV Międzynarodowa Gala Boksu o puchar Starosty Gryfińskiego 
                     w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim 
 
 
Zadanie nr 4 – Ochrona zdrowia 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie 

Zdrowi i Aktywni – Jestem Za 1 500,00 

2. Zachodniopomorski Oddział 
Okręgowy Polskiego czerwonego 
Krzyża w Szczecinie 

Prowadzenie działań w zakresie promowania 
zdrowego stylu życia i wszechstronnej edukacji 
zdrowotnej oraz organizowanie działań na rzecz 
indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za 
zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. 
programów edukacyjnych w zakresie udzielania 
pomocy przedmedycznej i akcji honorowego 
krwiodawstwa 

1 000,00 

 
2) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. 
 
Konkurs ogłoszono uchwałą Zarządu Powiatu nr 245/2012 z dnia 19.04.2012 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2012 r. 
 
Dotację w łącznej kwocie 85 000 zł przyznano dwóm stowarzyszeniom (uchwała nr 257/2012 
z dnia 17.05.2012 r.): 
− Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Gryfinie – 35 398,30 zł; 
− Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie – 

49 601,70 zł. 
 
3) Dotacje przyznane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie – na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  
w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W 2012 roku pięć organizacji złożyło wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie zadań 
publicznych Powiatu. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił dotacji 
wszystkim organizacjom na realizację 5 zadań w zakresie: 
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 3 zadania; 
− kultury fizycznej i sportu – 1 zadanie, 
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− bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1 zadanie, 
w łącznej kwocie 16 172,00 zł. 
 
Zestawienie danych liczbowych: 

Lp. Oferty organizacji o wsparcie 
realizacji zadań w trybie art. 19a 

 

Rodzaj zadania 
Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego  

Kultura fizyczna, 
sport 

Bezpieczeństwo 
i porządek 
publiczny 

Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  
na realizację zadań 

5 500,00 900,00 9 772,00 16 172,00 

2. Liczba organizacji  
wnioskujących o dotacje 

3 1 1 5 

3. Liczba złożonych ofert 3 1 1 5 
4. Łączna wysokość  

wnioskowanych dotacji 
5 500,00 900,00 9 772,00 16 172,00 

5. Liczba organizacji,  
którym przyznano dotacje 

3 1 1 5 

6. Liczba zawartych umów  
na realizację zadania 

3 1 1 5 

7. Wartość zawartych umów 5 500,00 900,00 9 772,00 16 172,00 

 
 
Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  
w roku 2012 w trybie art. 19a:      

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dzi edzictwa narodowego 
1. Towarzystwo Miłośników Historii 

Ziemi Gryfińskiej 
Konferencja „Historia Polski hymnem pisana” 1 500,00 

2. Stowarzyszenie Wokalne  
„Res Musica” Gryfino 

Promocja kulturalna Powiatu Gryfińskiego  
w formie występu chóralnego  
na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 

1 000,00 

3. Stowarzyszenie „Razem” „Smaki ryb odrzańskich” 3 000,00 
Zakres: Kultura fizyczna, sport 
4. Uczniowski Klub Sportowy 

HETMAN Grzybno 
„Dolnoodrzańskie Mini-Euro 2012” 900,00 

Zakres: Bezpieczeństwo i porządek publiczny  
5. Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego – Oddział 
Powiatowy Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w 
Gryfinie 

Poprawa bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa 
poprzez działania profilaktyczne, doposażenie grupy 
interwencyjnej w sprzęt ratownictwa wodnego  
w powiecie gryfińskim 

9 772,00 

 

 

Pozostałe działania o charakterze finansowym 
1) Udzielenie dotacji z budżetu Powiatu ze środków pochodzących z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – 116 185,64 zł, w tym: 

− dotacja celowa dla Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie na 
zadanie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfińskiego „Działalność 
kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa w granicach powiatu gryfińskiego” – 9 500,00 zł; 
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− dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Dom z sercem” – DPS Trzcińsko Zdrój na realizację 
zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku Zdroju” – 106 685,64 zł; 

2) Udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu promocji powiatu dla Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie na zadanie „Uczestnictwo przedsiębiorców  
z powiatu gryfińskiego w Targach INKONTAKT w Schwedt” – 3 000,00 zł. 

 
Współpraca pozafinansowa 
− Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych 

kierunkach działalności i realizowanych zadaniach; 
− Konsultowano z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy); 
− Organizacje miały możliwość przesyłania do Wydziału Edukacji informacji na temat 

swoich działań, które zamieszczane były na oficjalnej stronie internetowej Powiatu; 
− Sprawowano patronat Starosty Gryfińskiego nad przedsięwzięciami realizowanymi przez 

organizacje przy realizacji zadań objętych programem; 
− Zapewniono organizacjom materiały promocyjne Powiatu (foldery, baner); 
− Udzielano pomocy stowarzyszeniom w pisaniu wniosków o dofinansowanie ze środków 

PFRON (pracownicy PCPR); 
− Współpracowano ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  

w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
− Użyczano bezpłatnie auli, sal wykładowych (użyczenie sali audiowizualnej w budynku 

Starostwa – łącznie 49,5 godziny); 
− 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.  

− Wspólnie, jak co roku, zrealizowana została akcja „1%”   promująca ideę przekazywania 
1% podatku na rzecz powiatowych organizacji. Sześć organizacji pożytku publicznego 
działających na terenie powiatu otrzymało wsparcie finansowe z 1% podatku 
dochodowego przekazywanego przez podatników w roku 2012. Pomoc okazana 
stowarzyszeniom stanowi kwotę 77 927,02 zł; 

− Podejmowano szereg działań i inicjatyw, służących wzmocnieniu i usprawnieniu 
funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz 
społeczności lokalnej. W 2012 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 organizacjom materiały promocyjne; 

− Powiat prowadził czynną działalność w ramach utworzonego Stowarzyszenia 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich DIROW oraz wsparł  
organizację poprzez wpłatę składki członkowskiej –5 693,70 złotych.  

 
 
III. PODSUMOWANIE  
 

Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Podejmowane działania i zadania w znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania 
pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem.  



 10

Wzrosła aktywność organizacji pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy 
mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego.  
 

Reasumując, dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 
wspólne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego wpływa na podnoszenie 
jakości wykonywanych usług publicznych oraz lepsze wykorzystanie aktywności społecznej 
tego sektora dla społeczności lokalnej.  


