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WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (dalej jako ustawa) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej 
administracji publicznej. Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, powinna 
odbywać się w oparciu o pięć podstawowych zasad – pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ustawodawca narzucił 
obowiązek uchwalenia na dany rok programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi, po skonsultowaniu z nimi, co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy. 
Do 30 kwietnia następnego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
przedkładane jest organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy 
powiatu z sektorem pozarządowym. 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. 

Podstawowym celem współpracy organów samorządu powiatu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
określonym w rocznym programie współpracy na 2014 rok, było zaspokajanie potrzeb 
społecznych mieszkańców powiatu oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe:  

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu, 
2) zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu, 
3) wzmocnienie potencjału organizacji, 
4) rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz 

wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych. 
 
Na terenie Powiatu Gryfińskiego działa 293 organizacje pozarządowe (stan na 31.12.2014 

r.), są to zarówno organizacje pożytku publicznego podlegające obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez 
Starostę Gryfińskiego, w tym: 

 fundacje – 9, 
 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 148, 
 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 16 
 stowarzyszenia zwykłe – 23, 
 stowarzyszenia kultury fizycznej – 48, 
 uczniowskie kluby sportowe – 49. 

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. 
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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). 
W 2014 roku 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 
kultury i sportu, turystyki 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; 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; 
 Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

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 

 
I. Wsparcie realizacji zadań publicznych 

Jedną z form współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
w 2014 roku, obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na 
zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do powiatu  
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, 
czyli dofinansowania realizacji zadania, lub powierzenia, czyli finansowania realizacji 
zadania. Występowało ono przede wszystkim w ramach otwartych konkursów na realizację 
zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 19a ustawy, które potocznie 
nazywane jest małymi grantami. 
 
Zestawienie danych liczbowych: 

Lp. Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań  
w 2014 r. 

Źródło finansowania Razem 
Budżet 
powiatu 

Środki 
PFRON 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań 47 920,00 38 920,00 86 840,00 
2. Liczba złożonych ofert 17 1 18 
3. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji 65 087,70 38 920,00 104 007,70 
4. Liczba zawartych umów na realizację zadań  14 1 15 
5. Wartość zawartych umów  40 740,80 38 920,00 79 660,80 

 
Na realizację zadań publicznych w tych dwóch trybach, tj. w ramach otwartych 

konkursów ofert i małych grantów, w 2014 roku zostało przyznanych organizacjom 
pozarządowym łącznie 15 dotacji na kwotę 79 660,80 zł, w tym ze środków PFRON 
38 920,00 zł. 
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1) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego  
w 2014 roku w zakresie: 

 kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
 turystyki i krajoznawstwa. 
 
Zarząd Powiatu w dniu 3 kwietnia 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2014 roku (uchwała nr 595/2014). Dotacje przyznano na realizację 15 zadań 
(uchwała Zarządu Powiatu: nr 615/2014 z dnia 21 maja 2015 r.).  
 

Jedna organizacja zrezygnowała z przyznanej dotacji i nie podpisała umowy: 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 
Zadanie nr 2 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
1. Stowarzyszenie Turystyczno-

Sportowe „KONTRA” Banie 
Międzygminny turniej piłki siatkowej  1 000,00 

 
Zestawienie danych liczbowych: 

Lp. Konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadań 

 

Rodzaj zadania
Kultury, sztuki, 
ochrona dóbr 

kultury  
i dziedzictwa 
narodowego 

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Turystyki  
i krajoznawstwa 

Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  
na realizację zadań 

15 000,00 24 920,00 8 000,00 47 920,00 

2. Liczba organizacji 
wnioskujących o dotacje 

5 7 3  

3. Liczba złożonych ofert 5 8 4 17 
4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 
13 265,80 43 540,90 8 281,00 65 087,70 

5. Liczba organizacji, którym 
przyznano dotacje 

4 7 2  

6.  Liczba organizacji, które 
podpisały umowy 

4 7 2  

7. Liczba zawartych umów na 
realizację zadania 

4 7 3 14 

8. Wartość zawartych umów 9 765,80 23 800,00 7 175,00 40 740,80 
 
Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 
w roku 2014 w trybie otwartego konkursu ofert: 
 

Zadanie nr 1 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 
1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie 

Podróż moich marzeń – odkrywam bogactwo innych 
kultur 

927,00   

2. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki 
w Kołbaczu 

 „Cienie zapomnianych kultur” w Kołbaczu 4 500,00 

3. Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK  
w Goszkowie 

Piękno ziemi gryfińskiej w oczach osób 
niepełnosprawnych 

3 338,80 

4. Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego  
w Moryniu 

Festiwal „Kwiatowa twórczość” 1 000,00 
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„Cienie zapomnianych kultur” w Kołbaczu 
 

 

           
 

Festiwal „Kwiatowa twórczość” 

 
 
Zadanie nr 2 – Turystyka i krajoznawstwo 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja 

1. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIK”  
w Trzcińsku-Zdroju 

Piękno powiatu gryfińskiego w obiektywie młodego 
fotografa 

1 375,00 

2. Stowarzyszenie Republika 
Międzyodrza w Gryfinie 

Gryfińskie Rajdy Rowerowe 2014 – Etap II – 
Poznajemy siebie 

4 000,00 

3. Stowarzyszenie Republika 
Międzyodrza w Gryfinie  

6. Hydrozagadka w szuwarach 1 800,00 

 
 
 
 

                    
 

„Gryfińskie Rajdy Rowerowe 2014 – Etap II – Poznajemy siebie” 
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Zadanie nr 3 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 
1. Uczniowski Klub Sportowy  

Energetyk Junior w Gryfinie  
XXII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki 
Nożnej – Gryfino CUP 2014 

5 000,00 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK  
w Goszkowie 

Integracyjne zawody w tenisie stołowym dla osób 
niepełnosprawnych 

2 000,00 

3. 
 

Klub Motorowy Chojna  IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w 
Motocrossie 

5 000,00 
 

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIK” w Trzcińsku-Zdroju 

Turnieje Piłkarskie dla Dzieci z rocznika 2002 i 
2003 oraz 2004 i młodszych  

1 300,00 

5. Stowarzyszenie Turystyczno – 
Sportowe „KONTRA” Banie 

Turniej trójek plażowej piłki siatkowej 1 000,00 

6. Stowarzyszenie Lotnicze 
STRATUS w Chojnie 

II Rodzinny Piknik Paralotniowy 4 000,00 

7. Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Ducha Świętego w Moryniu 

Finał Grand Prix Powiatu Gryfińskiego  
w MTB 

5 500,00 

  
 

            
 

„II Rodzinny Piknik Paralotniowy” 
 
 
 

             
 

„Turniej trójek plażowej piłki siatkowej” 
 
 
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 593/2014 z dnia 03.04.2014 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym w 2014 r. 
Dotację w kwocie 38 920,00 zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na zadanie pn. „Nasza szansa na lepsze życie 
– gabinet logopedyczno-rehabilitacyjny MOTYLEK” (uchwała Zarządu Powiatu nr 605/2014  
z dnia 30.04.2014 r.). 
 
II. Tryb bezkonkursowy – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie 

Małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych, wiąże się  
z przyznaniem dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota 
dotacji nie przekracza 10 000 złotych na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa 
może uzyskać łącznie nie więcej niż 20 000 złotych w roku kalendarzowym. Z uwagi na to, 
że nie jest to podstawowa forma zlecania realizacji zadań, jednostka samorządu terytorialnego 
w tym trybie nie może przekazać więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na dotacje dla 
organizacji pozarządowych. 

W 2014 roku pięć organizacji złożyło wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie zadań 
publicznych Powiatu. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił dotacji  
w łącznej kwocie 14 080,00 zł, na realizację 3 zadań z zakresu: 
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 zadanie; 
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1 zadanie, 
 turystyki i krajoznawstwa – 1 zadanie. 
 

Zestawienie danych liczbowych: 
Lp. Konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań 
 

Rodzaj zadania
Kultury, sztuki, 
ochrona dóbr 

kultury  
i dziedzictwa 
narodowego 

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Turystyki  
i krajoznawstwa 

Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  
na realizację zadań 

2 000,00 5 080,00 7 000,00 14 080,00 

2. Liczba organizacji 
wnioskujących o dotacje 

2 1 2 5 

3. Liczba złożonych ofert 2 1 2 5 
4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 
5 000,00 5 050,00 8 406,00 18 486 

5. Liczba organizacji, którym 
przyznano dotacje 

1 1 1 3 

7. Liczba zawartych umów na 
realizację zadania 

1 1 1 3 

8. Wartość zawartych umów 2 000,00 5 080,00 7 000,00 14 080,00 
 

 
Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych  
w roku 2014 w trybie art. 19a:      

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja 

Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
1. Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne „Terra Incognita”  
Druk i promocja książki ze wspomnieniami 
mieszkańców Krzymowa pt. Wokół PGR-u. 
Krzymów i jego mieszkańcy 

2 000,00 

Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Ducha Świętego w Moryniu 
Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB 

5 080,00 

Zakres: Turystyka i krajoznawstwo  
3. Stowarzyszenie „Republika 

Międzyodrza” 
8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” 

7 000,00 



 8

   
 

„Druk i promocja książki ze wspomnieniami mieszkańców Krzymowa  
pt. Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy” 

 
 
III. Powierzenie realizacji zadania publicznego 
 
Dofinansowanie zadań publicznych na podstawie zawartych umów wieloletnich 
 

W 2014 r. przekazano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej w łącznej wysokości 3 620 319,00 zł, w tym na: 
1) dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie –  
443 880,00 zł (30 uczestników) 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  
w Gryfinie – 340 308,00 zł (23 uczestników) 

2) prowadzenie domów pomocy społecznej przez: 
 Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju – 364 373,00 zł 
 Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach – 463 060,00 zł 
 Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

w Niegowie (DPS Moryń) – 2 008 698,00 zł 
 
Podstawą dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzenia 
domów pomocy społecznej były umowy wieloletnie zawarte w latach poprzednich. 
 
IV. Pozostałe działania o charakterze finansowym 
1) Udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska: 

 Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Szczecinie – dofinansowanie zadania 
„Działalność kontrolna na terenie całego Powiatu Gryfińskiego w zakresie 
gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów przed 
zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego”  – 1 562,50 zł; 

2) Udzielenie dotacji celowej z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Zachodniopomorskiego – zakup pianek neoprenowych, obuwia do działań 
podczas złych warunków atmosferycznych oraz paliwa do silników łodzi 
ratunkowych dla Oddziału Powiatowego WOPR w Gryfinie – 7 000,00 zł; 

3) Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji – PCPR w Gryfinie podpisało 12 umów ze 
stowarzyszeniami na łączną kwotę 48 877,00 zł. 
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 
 

1) Konsultacje: organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultowania aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Konsultacje takie przeprowadzane były na podstawie uchwały 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 2014 roku w tym trybie przeprowadzono jedną konsultację: 

 

a) Ogłaszający konsultacje: Zarząd Powiatu w Gryfinie 
b) Termin konsultacji: 9-22 października 2014 r. 
c) Cel konsultacji: wyrażenie uwag i opinii organizacji pozarządowych, działających na 

terenie powiatu gryfińskiego, do projektu Program współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 rok. 

d) Przebieg konsultacji: 
Konsultacje prowadził Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Formularz 
konsultacji projektu programu współpracy został zamieszczony: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.powiat.pl,  
 na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl, 
 na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Organizacje pozarządowe mogły przekazywać swoje uwagi i wnioski do projektu 
programu współpracy w formie pisemnej oraz elektronicznej. 
e) Wyniki konsultacji: z wymienionej formy konsultacji nie skorzystały żadne 

organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione. W związku z tym nie podjęto 
żadnych ustaleń dodatkowych odnośnie konsultowanego projektu Program 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

2) Honorowe patronaty: Starosta Gryfiński może obejmować honorowym patronatem 
działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe, dla których nie 
wiąże się to z uzyskaniem środków finansowych, lecz jest prestiżowym wyróżnieniem.  
W 2014 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 
patronatem 6 przedsięwzięć przez nie realizowanych, z których wszystkie uzyskały taki 
patronat. 

3) Strony internetowe: internetowa strona urzędowa z informacjami dla organizacji 
pozarządowych działa pod adresem www.bip.gryfino.powiat.pl/ zakładka organizacje 
pozarządowe. Wszyscy zainteresowani mogą na tej stronie znaleźć informacje  
o otwartych konkursach ofert. Na stronie zamieszczane są również przesyłane przez 
organizacje i wydziały/jednostki informacje o spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, 
planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach. Dodatkowo informacje 
umieszczane są na oficjalnej stronie powiatu pod adresem www.gryfino.powiat.pl. 

4) Wspieranie organizacji: powiat prowadził działania wspierające III sektor, do których 
można zaliczyć w szczególności:  
 udostępniano organizacjom logo promocyjne Powiatu Gryfińskiego (banery); 
 współpracowano ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
 udostępniano nieodpłatnie salę audiowizualną w budynku Starostwa; 
 udostępniano nieodpłatnie pokój w siedzibie PCPR w Gryfinie; 
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 podejmowano szereg działań i inicjatyw, służących wzmocnieniu i usprawnieniu 
funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz 
społeczności lokalnej. W 2014 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 (wsparcie  
organizacji poprzez wpłatę składki członkowskiej w kwocie 5 687,20 zł); 

 jak co roku, zrealizowana została akcja „1%” – promująca ideę przekazywania 1% 
podatku na rzecz powiatowych organizacji. Informacja z realizacji akcji została 
umieszczona na stronie powiatu pod adresem www.gryfino.powiat.pl. Poniżej 
prezentujemy informację dotyczącą wpływów z 1 % na rzecz naszych lokalnych OPP 
za rok 2013. 

 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie 
Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego 
fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób niepełnosprawnych 
Wysokość odpisów: 11 266,90 zł 
 

 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie 

Cel działania: Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem 
umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia 
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie 
warunków włączenia osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia w społeczeństwie 
Wysokość odpisów: 20 067,80 zł 
 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 
Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności 
pomoc Domowi Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która 
zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania 
oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych 
Wysokość odpisów: 9 396,50 zł 
 

 Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju 
Cel działania: Wszechstronna pomoc DPS w Trzcińsku-Zdroju, a w szczególności jego 
mieszkańcom.  
Wysokość odpisów: 2 232,00 zł  
 

 Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach 
Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej,  
a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która 
zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług 
bytowych, opiekuńczych i wspomagających 
Wysokość odpisów: 5 416,00 zł 
 

 Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania "Nasze Lotnisko" w Chojnie 
Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, 
edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta 
i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. 
Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci  
z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie 
Wysokość odpisów: 14 152,80 zł 
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W 2014 r. powiat uczestniczył w projekcie pn. „Współpraca z III sektorem – 
standardem zachodniopomorskich samorządów” realizowanym przez Pracownię 
Pozarządową w Koszalinie oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.  
Wspólnie z przedstawicielami organizacjami pozarządowymi w projekcie zostały 
wypracowane następujące dokumenty: 

 Zasady przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
organizacjom pozarządowym a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (przyjęte do realizacji uchwałą Zarządu Powiatu nr 13/2015 z dnia 
29.01.2015 r.); 

 Zasady publikowania informacji od organizacji pozarządowych w serwisie powiatu 
gryfińskiego. Ten dokument został opracowany w celach informacyjnych, ponieważ 
niewiele organizacji wie o możliwości publikowania informacji o swoich działaniach, 
na stronach powiatu. Dokument ten został zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu  
nr 14/2015 z dnia 29.01.2015 r.  

Ponadto, kolejnym z działań zrealizowanych w ramach projektu było przyjęcie Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy, mającego określić jakość współpracy administracji publicznej 
oraz NGO w Powiecie Gryfińskim. W dniach od 19 maja do 6 czerwca 2014 r. w Powiecie 
Gryfińskim zostało przeprowadzone badanie jakości współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, w którym zostało zastosowane narzędzie w postaci kwestionariusza 
ankietowego. Raport z badania został opublikowany na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl  
w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym. 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

Powiat Gryfiński realizując cele Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzielał pomocy 
finansowej oraz wsparcia pozafinansowego. 

Współpraca z organizacjami 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. Widoczna była 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.  
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 

Opracowano na podstawie:  
 informacji z wydziałów/jednostek, 

 sprawozdań z wykonania budżetu,  

 innej dokumentacji źródłowej. 


