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Gryfino, maj 2019 r. 
WSTĘP 

Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla Powiatu Gryfińskiego, obok sektora publicznego  
i ekonomicznego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana, obopólnymi 
wysiłkami. 

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym i mieszkańcami oparta jest na 
zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokumentach strategicznych 
określających politykę Powiatu Gryfińskiego oraz uchwalanym corocznie Programie Współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy dokument jest sprawozdaniem 
z realizacji takiego Programu w 2018 roku. 

W ubiegłym roku celem głównym było efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej 
aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GRYFIŃSKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU 

 

Program Współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania samorządu 
powiatowego z III sektorem. Rada Powiatu Gryfińskiego co roku przyjmuje go, wyznaczając nowe 
cele i założenia. Zgodnie z ustawą, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego 
okres obowiązywania programu, z zachowaniem przepisów ustawy regulującej proces jego przyjęcia. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Celem konsultacji było zapewnienie 
możliwości wnoszenia uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego działające na terenie powiatu gryfińskiego, a tym samym poznanie opinii na 
temat projektu Programu. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie 6-20 października 2017 r. i odbywały się 
w następujących formach: 

1) publikacja na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.gryfino.powiat.pl zakładka Organizacje pozarządowe, informacji o uruchomieniu 
konsultacji, zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, udostępnieniu dokumentu 
poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji, 

2) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji. 

Z wymienionych form konsultacji nie skorzystały żadne organizacje pozarządowe oraz podmioty 
uprawnione. 

Podejmowana działalność III sektora obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań 
odpowiadający katalogowi zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców naszego powiatu. 
Formy oraz zakres zadań przewidzianych do realizacji z organizacjami w roku 2018 określiła uchwała 
Nr XXXIV/223/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 



  

Program współpracy na 2018 rok został opracowany m.in. na bazie programów z lat poprzednich. 
Rada Powiatu uznała za priorytetowe do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
następujące zadania: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) kultury i sztuki; 

3) turystyki i krajoznawstwa; 

4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

5) ratownictwa i ochrony ludności; 

6) pomocy społecznej; 

7) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 
ROZDZIAŁ II  

REALIZACJA PROGRAMU - NGO W POWIECIE GRYFIŃSKIM 
 

Spektrum działań poszczególnych NGO pozwala na realizację wielu zadań publicznych między 
innymi z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, ponadto kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa itp. 

Na terenie powiatu gryfińskiego w 2018 roku zewidencjonowanych było 301 podmiotów (stan na 
31.12.2018 r.), w tym: 

- fundacji – 9, 
- stowarzyszeń rejestrowych KRS – 169, 
- stowarzyszeń zwykłych – 22, 
- stowarzyszeń kultury fizycznej – 49, 
- uczniowskich klubów sportowych – 52. 
 
Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i działania stowarzyszeń 

zwykłych. Istniejące stowarzyszenia miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów, czas 
ten minął 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia, które nie dokonały przerejestrowania do nowej 
ewidencji, z mocy prawa przestały istnieć.  

Wśród organizacji pozarządowych najliczniejszą grupę stanowią organizacje prowadzące 
działalność sportową oraz działalność kulturalną. Największą aktywnością, mierzoną ilością 
zrealizowanych zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez 
Powiat Gryfiński w latach 2012-2018, wykazały się organizacje zajmujące się działalnością sportową, 
kulturalną oraz przyczyniające się do rozwoju turystyki. 

W 2018 roku z organizacjami współpracowały: 

1) wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego: 

− Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – bieżąca współpraca z organizacjami przy 
realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 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, prowadzenie powiatowego fanpega; 

− Wydział Zarządzania Kryzysowego – dofinansowanie działań OSP i WOPR; 

− Wydział Organizacji i Informacji – koordynowanie i finansowanie działań z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej; 



  

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zlecanie organizacjom realizacji zadań dotyczących 
rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

3) Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia; 

4) 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. 

 

ROZDZIAŁ III 
WSPÓŁPRACA FINANSOWA - OTWARTE KONKURSY OFERT 

 
 

1. ZAKRES  – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 
rządowej. Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 26 października 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  
w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 
zlokalizowanego: 

- w Starym Czarnowie – 1 lokal (w siedzibie GOPS); 

- w Gryfinie – 2 lokale (w siedzibie Starostwa Powiatowego i w siedzibie PCPR). 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej powierzono Fundacji „Baltivia 2050” z siedzibą w Szczecinie, przeznaczając na realizację 
zadania dotację w wysokości 58 672,47 zł. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dostępny był dla osób uprawnionych podczas dyżurów we 
wszystkie dni pracujące, w wymiarze 4 godzin dziennie. W 2018 r. w lokalach nieodpłatnej pomocy 
prawnej udzielono łącznie 481 porad. Dotacja została wykorzystana w całości. 

 

2. ZAKRES  –  KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, BEZPIECZEŃSTWO 

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 22 lutego 2018 r. (uchwała nr 546/2018) ogłosił otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

- kultury i sztuki;  

- turystyki i krajoznawstwa. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 18 ofert. Największym zainteresowaniem cieszył się zakres kultury   
i sztuki – 9 ofert oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 ofert. Na zadania z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 4 oferty. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje przyznano na realizację 14 zadań, których wykaz 
zawierają tabele 1-3. 

 
Tabela 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” 
w Gryfinie 

Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego  
w finale krajowym „Czwartków 

Lekkoatletycznych” 

4 900,00 



  

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK” 

w Goszkowie 

Rozgrywki lekkoatletyczne dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

gryfińskiego 

4 000,00 

3. Stowarzyszenie Amatorów Piłki 
Siatkowej „Libero” w Gminie Banie 

IV Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt 
CICONA CUP 

2 500,00 

4. Uczniowski Klub Pływacki Marlin  
w Gryfinie 

Mityng Pływacki Laguna Cup 7 000,00 

5. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

w Moryniu 

Impreza integracyjna o charakterze 
rekreacyjno - sportowym „Ziemniak na 

sportowo i wesoło" 

1 200,00 

RAZEM 19 600,00 
MKS „HERMES” wykorzystał dotację w kwocie 4 660,00 zł (zwrot 240,00 zł). 
Pozostałe podmioty wykorzystały dotacje w pełnej wysokości. 
 
 

                  
 

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej LIBERO w Gminie Banie - IV Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt  
CICONA CUP 

 
 

 
 

Uczniowski Klub Pływacki Marlin w Gryfinie - Mityng Pływacki Laguna Cup 
 
 
 
Tabela 2. Zadania z zakresu kultury i sztuki  
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki  
w Kołbaczu 

Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim 
Kołbaczu 

5 000,00 

2. Związek Sybiraków Oddział  
w Szczecinie 

Realizacja filmu edukacyjnego pt. „Powrót" 2 000,00 

3. Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 
Szczecin 

Na Gotyckim Szlaku - IX Letni Festiwal 
Wędrowny 

1 000,00 

4. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 
"Terra Incognita" w Chojnie 

Dzień Zabytków 4 500,00 

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Warsztaty muzyczne 5 500,00 



  

Świętego w Moryniu 
RAZEM 18 000,00 

Dotacje wykorzystane w pełnej wysokości. 
                                                                                             

                 
 

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu - Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu 
 

 
 

Fundacja Akademii Muzyki Dawnej Szczecin - Na Gotyckim Szlaku - IX Letni Festiwal Wędrowny 
 
 
 

Tabela 3. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa  
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” 
w Gryfinie 

Rowerem dla stulecia Niepodległej 7 600,00 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 
w Trzcińsku-Zdroju 

X Rajd Rowerowy – „100 km w 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości – poznajemy 
ciekawe miejsca powiatu gryfińskiego 

1 800,00 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „MOST” 

w Nowym Czarnowie 

Impreza turystyczno-integracyjna  
„Leśna Polana” 

2 600,00 

4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju  
wsi Gądno 

Rowerem na szlaku Pana Samochodzika 3 000,00 

RAZEM 15 000,00 
MKS „HERMES” wykorzystał dotację w kwocie 6 500,00 zł (zwrot 1 100,00 zł). 
Pozostałe podmioty wykorzystały dotacje w pełnej wysokości. 
 
 
 



  

 

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Nowym Czarnowie – 
 Impreza turystyczno-integracyjna „Leśna Polana”  

 
 

3. ZAKRES – POMOC SPOŁECZNA, W TYM REHABILITACJA ZAWODOWA 

Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest 
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.  

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 10 maja 2018 r. (uchwała nr 595/2018) ogłosił otwarty konkurs 
ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2018 r. 

Na konkurs wpłynęły łącznie 2 oferty, które zostały dofinansowane z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego (tabela 4). 

 

Tabela 4. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „MOST” 

w Nowym Czarnowie 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób  
z niepełnosprawnościami, które:  
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie  

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych  
do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych,  

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się 
z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy,  
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,  

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób  
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną  
w różnych rolach społecznych i w różnych 
środowiskach.  

20 000,00 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK” 

w Goszkowie 

10 000,00 

RAZEM 30 000,00 
Dotacje wykorzystane w pełnej wysokości. 



  

ROZDZIAŁ IV 
WSPÓŁPRACA FINANSOWA – INNE TRYBY 

 
 
1. TRYB POZAKONKURSOWY  
 

Tzw. „małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych – art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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 2018 r. 3 podmioty złożyły wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w trybie pozakonkursowym. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił  
2 dotacji, których wykaz zawiera tabela 5.       
 
Tabela 5. Zadania z zakresu kultury fizycznej – współorganizacja imprez sportowych 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Klub Motorowy Chojna 1 runda Mistrzostw Polski MX Quad 
 i 1 Runda Mistrzostw Strefy Polski 

Zachodniej w Motocrossie 

7 000,00 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” 
w Gryfinie 

Narodowy Bieg Niepodległości 10 000,00 

RAZEM 17 000,00 
Dotacje wykorzystane w pełnej wysokości. 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 

Klub Motorowy Chojna - 1 Runda Mistrzostw Polski w MX Quad i 1 Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  
w Motocrossie 

 
 
 
 
 
 

2. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Działania w powyższym zakresie realizowane były m.in. w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(t.j. Dz. U. z 2118 r. poz. 511 z późn. zm.). Aktywność samorządu w ramach działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych ujęta jest w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to dofinansowanie działalności 
warsztatów terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie powiatu gryfińskiego, prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe, drugi to wspieranie innej aktywności stowarzyszeń skupiających osoby 
niepełnosprawne. 



  

  W powiecie gryfińskim funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej, których roczne koszty 
działalności dofinansowywane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków Powiatu: 

 
1) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. Realizowane są tam zadania  
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, której celem jest ogólny rozwój i poprawa 
sprawności, niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną intelektualnie 
samodzielnego życia na miarę jej możliwości. W warsztacie uczestniczyło 35 osób, które miały do 
dyspozycji 6 pracowni terapeutycznych: gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, krawiecką, 
plastyczną, poligraficzno-komputerową z elementami doradztwa zawodowego, rękodzieła oraz 
stolarsko-dekoratorską. Metody pracy z uczestnikami to: rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie, 
zajęcia psychologiczne, inne aktywności w ramach kół zainteresowań oraz praktyki zawodowe. 
Finansowanie WTZ w 2018 r. przedstawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON 
w kwocie 580 860,00 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu 64 540,00 zł. Łącznie 
daje to kwotę 645 400,00 zł; 

2) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie. Jest to placówka pobytu dziennego, przeznaczona 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzona jest tam rehabilitacja społeczna  
i zawodowa. W warsztacie  uczestniczyło 30 osób, które miały do dyspozycji 6 pracowni 
terapeutycznych: gospodarstwa domowego, plastyczną, stolarsko-ogrodniczą, krawiecko-
dziewiarską, ogrodniczą, rękodzieła artystycznego. Uczestnicy WTZ brali również udział               
w zajęciach integracyjnych, wyjazdach na basen, wycieczkach czy hipoterapii. Finansowanie 
WTZ w 2018 r. przedstawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 
497 880,00 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu 59 320,00 zł. Łącznie daje to 
kwotę 557 200,00 zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji pozarządowych i wysokość wsparcia finansowego 

do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 
 
Tabela 6. Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”  

w Goszkowie 

„Powiatowy Miting Lekkoatletyczny  
w ramach Olimpiad  

dla Osób Sprawnych Inaczej”  

5 600,00 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Most” 

w Nowym Czarnowie 

„XVIII Powiatowa Prezentacja Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych  
i Wychowanków Domów Dziecka” 

4 100,00 

3. Polski Związek Niewidomych 
Koło w Gryfinie 

„Dzień Białej Laski” 
 

1 900,00 

4. Polski Związek Niewidomych 
Koło w Gryfinie  

Warsztaty wyjazdowe    5 000,00 

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Gryfinie 

„Powitanie lata” 1 800,00 

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Gryfinie 

„Pożegnanie lata” 2 100,00 

7. Stowarzyszenie „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku-Zdroju 

Impreza integracyjno-rekreacyjna  
„ Pożegnanie lata” 

2 600,00 

8. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek – 
Zabrodzie 

„Wszyscy święci balują w niebie …  
i w Moryniu” 

3 400,00 

9. Stowarzyszenie „Pod Dębami” 
w Dębcach 

„Relaks z wędką” 3 400,00 

10. Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Chojnie Gra plenerowa „Ja też potrafię” 2 100,00 
RAZEM 32 000,00 

Dotacje wykorzystane w pełnej wysokości. 



  

3) Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom  
z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju (powierzenie prowadzenia zadania w latach 2018-2022). 
Przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych (82 miejsca). Mieszkańcy brali udział     
w imprezach integracyjnych, wycieczkach, warsztatach. W 2018 r. wykorzystano dotację celową 
w kwocie  3 081 355,00 zł. 

4) Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzony przez Stowarzyszenie „Pod Dębami"               
w Dębcach (powierzenie prowadzenia zadania w latach 2018-2022). Przeznaczony dla osób 
przewlekle somatycznie chorych (81 miejsc). Mieszkańcy brali udział w spotkaniach 
integracyjnych. W 2018 r. wykorzystano dotację celową w kwocie  3 439 873,00 zł. 

5) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie (powierzenie prowadzenia zadania w latach 
2016-2020). Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (120 miejsc). Mieszkańcy 
brali udział w zabawach i spotkaniach integracyjnych oraz kursach (komputerowy, języka 
angielskiego). W 2018 r. wykorzystano dotację celową w kwocie  4 627 560,00 zł. 

 
Podstawą dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzenia domów 

pomocy społecznej były umowy wieloletnie zawarte w latach poprzednich. 
 
 
 
3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  
 

W 2018 r. skierowane były do ochotniczych straży pożarnych i WOPR. Poniższa tabela 
przedstawia wysokość wsparcia finansowego i cel. 

 
Tabela 7. Dofinansowanie OSP na terenie powiatu gryfińskiego oraz WOPR 

Lp. Nazwa dotowanego Przeznaczenie dotacji Przyznana kwota 
dofinansowania 

1. OSP Osinów Dolny Dofinansowanie zakupu łodzi do celów ratowniczo-
poszukiwawczych 

4 500.00 

2. OSP Krzywin Zakup motopompy pływającej 4 000.00 
3. OSP Żelewo Dofinansowanie zakupu skafandra lodowo-ratowniczego 3 500.00 
4. OSP Żelisławiec Dofinansowanie zakupu dwóch mundurów specjalnych  4 000.00 
5. OSP Czachów Zakup strażackich mundurów specjalnych oraz butów i rękawic 3 000.00 
6. OSP Stare Objezierze Zakup prądownicy oraz 10 sztuk węży strażackich 3 500.00 
7. OSP Mieszkowice Zakup węży tłocznych W-52 i W-75 4 500.00 
8. OSP Zielin Zakup 2 butli ciśnieniowych oraz 8 kompletów wkładek  

do butów gumowych 
2 000.00 

9. OSP Troszyn Zakup kompletnego ubrania specjalnego ochronnego 2 000.00 
10. OSP Kłosów Zakup kompletnego ubrania strażackiego specjalnego 2 000.00 
11. OSP Stare Łysogórki Zakup 2 par butów specjalnych oraz 2 kompletnych suchych 

skafandrów ratowniczych 
4 000.00 

12. OSP Widuchowa Zakup zestawu klinów, podnośnika oraz narzędzia 
wielofunkcyjnego 

3 000.00 

13. OSP Krajnik Dolny Zakup ubrania specjalnego oraz 4 par butów specjalnych 4 000.00 
14. OSP Chwarstnica Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego 3 200.00 
15. OSP Banie Zakup 2 prądownic oraz 6 węży tłocznych 3 800.00 
16. OSP Dłusko Gryfińskie Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego  

z akcesoriami  
3 500.00 

17. OSP Moryń Zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów 
sportowo-pożarniczych 

2 500.00 

18. OSP Moryń Zakup sprzętu strażackiego 4 500.00 
19. OSP Piasek Zakup 2 ubrań specjalnych oraz 2 hełmów strażackich 4 000.00 
20. OSP Wełtyń Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego 3 200.00 



  

21. OSP Lubiechów Górny Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych 4 500.00 
22. OSP Lubiechów Górny Sfinansowanie przejazdu do Gorzowa Wlkp.  

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
1 000.00 

  20 podmiotów                                                                RAZEM 74 200,00 
23. WOPR Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na akwenach powiatu 

gryfińskiego 
12 000,00 

  OGÓŁEM 86 200,00 

Dotacje wykorzystane w pełnej wysokości.  

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
POZOSTAŁA WSPÓŁPRACA 

 
1.    DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW 

ZRÓWNANYCH Z NIMI – WSPARCIE POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W GRYFINIE 

 
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, PUP w Gryfinie podejmował współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. 

W ramach tej współpracy, w 2018 r. osoby bezrobotne odbywały staże, wykonywały prace 
społecznie użyteczne oraz były zatrudniane w ramach prac refundowanych ze środków Funduszu 
Pracy. Wskazanie podmiotów, które podjęły współpracę z urzędem ze wskazaniem liczby 
aktywizowanych osób bezrobotnych przedstawiają poniższe tabele 8-9: 
 
 
Tabela 8. Wsparcie zorganizowanych staży 
Lp. Nazwa organizacji Liczba osób 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie 2 
2. Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju  1 

 RAZEM 3 
 
 
Tabela 9. Zlecanie organizacjom pozarządowym organizowania szkoleń dla osób bezrobotnych 
Lp. Nazwa organizacji Rodzaj szkolenia Liczba osób 

1. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Kierowców w Dębnie 

Prawo jazdy kat. CE 
 

1 
 

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona  
do kat. C 

1 
 

  Szkolenie okresowe dla kierowców 
wykonujących transport drogowy 

1 

2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 
w Gryfinie 

ABC Biznesu 51 

3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia 
Kadr w Szczecinie 

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 
podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli 
LPG 

5 
 

4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
Oddział w Szczecinie  
 

Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji 
oraz sieci elektroenergetycznych wraz z 
pomiarami kontrolnymi i ochronnymi wraz z 
egzaminami 

1 
 

  RAZEM 60 



  

 

2. UDZIELANIE HONOROWEGO PATRONATU 

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 2018 r. stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie 
honorowym patronatem 8 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

Tabela 10. Wspieranie innych działań organizacji pozarządowych: udzielanie patronatu Starosty 
Lp. Nazwa organizacji Przedmiot udzielonego patronatu 

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 
Ducha w Moryniu 

Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB 
Data: 8.04.2018 r.  
Miejsce: Przyjezierze gm. Moryń 

2. LOK – Gryfińska Organizacja 
Powiatowa im. Bohaterów forsowania 
Odry 
 

55. edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy morskiej  
„Polska Marynarka Wybrzeża Polskiego”  
Data: 21.04.2018 r. 
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

3. Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze III Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Data: 23.04.2018 r. 
Miejsce: Gryfino (obiekty sportowe OSiR) 

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 
Ducha w Moryniu 

Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne „Fiat Voluntas Tua”  
Data: 11-13.05.2018 r.  
Miejsce: Moryń 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Most” i Zespół 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

Impreza turystyczno-integracyjna „Leśna polana” 
Data: 17.05.2018 r. 
Miejsce: Nowe Czarnowo (przy ZSS) 

6. Parafie Rzymskokatolickie:  
MB Wspomożenia Wiernych w Baniach 
oraz Chrystusa Króla w Lubanowie 

"III Festiwal Papieski im. Jana Pawła II Totus Tuus 2018" 
Data: 18.05.2018 r. 
Miejsce: Lubanowo, Banie 

7. LOK – Gryfińska Organizacja 
Powiatowa im. Bohaterów forsowania 
Odry 
 

V Powiatowe Zawody Integracyjne Latawcowe „Jesienny weekend  
z latawcem” o puchar Starosty Gryfińskiego 
Data: 6.10.2018 r. 
Miejsce: Chojna (teren byłego lotniska) 

8. Stowarzyszenie Wiosna – rejon Gryfino Szlachetna Paczka w rejonie Gryfina i okolic 
Data: 8-9.12.2018 r. 
Miejsce: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo  

 

 

3. KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultowania aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje takie prowadzi się 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 2018 roku w tym trybie przeprowadzono jedną konsultację, która dotyczyła projektu uchwały 
Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

 



  

4. POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ NGO 

Oprócz wymienionych działań, prowadzono inne działania wspierające III sektor, w tym m.in.:  

− pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń i klubów sportowych (indywidualne konsultacje w zakresie 
zakładania stowarzyszeń, tworzenia statutów i regulaminów, likwidacji stowarzyszeń/ klubów); 

− publikowanie na stronie powiatowej informacji o otwartych konkursach z innych źródeł; 

− promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie działań na stronie 
www.gryfino.powiat.pl. Osobna zakładka w BIP pozwalała na zebranie w jednym miejscu 
wszystkich informacji istotnych dla organizacji i ułatwiała pobranie druków czy też odszukanie 
wiadomości dotyczących np. konkursów ofert;  

− udostępnianie organizacjom logo promocyjnego Powiatu Gryfińskiego (banery); 

− współpracę ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

− bezpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu gryfińskiego sali 
audiowizualnej na organizację spotkań, uroczystości itp. (wartość udzielonego wsparcia 790,54 
zł); 

− udostępnianie holu Starostwa Powiatowego w celu organizacji kiermaszów świątecznych, na 
których można było nie tylko podziwiać twórczość członków organizacji, ale także nabyć 
rękodzieła – ozdoby i stroiki świąteczne. Mieszkańcy powiatu – zakupami z kiermaszu – wsparli 
działalność organizacji i stowarzyszeń pozarządowych; 

− jak co roku, zrealizowana została na stronie promocyjnej powiatu akcja „1%” - promująca ideę 
przekazywania 1% podatku na rzecz powiatowych organizacji; 

− podejmowanie działań i inicjatyw służących wzmocnieniu i usprawnieniu funkcjonowania 
stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz społeczności lokalnej. W 2018 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 (wartość udzielonego 
wsparcia 14 861,08 zł); 

− czynną działalność Powiatu w ramach utworzonego Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) – wsparcie działalności organizacji poprzez wpłatę 
składki członkowskiej w kwocie 5 237,80 zł; 

− bieżące aktualizowanie elektronicznej bazy danych dotyczących organizacji pozarządowych 
zarejestrowanych w KRS, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów 
sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego. 

  

 

 

PODSUMOWANIE 
 

W 2018 r. Powiat Gryfiński współpracował z organizacjami pozarządowymi na wielu 
płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych –  
zlecając realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe, znając potrzeby 
lokalne, mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych, 
Powiat podejmował również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w regionie. Działania te nakierowane były   
w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia 
ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.   

http://www.gryfino.powiat.pl/


  

Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji Programu określa poniższa tabela: 
 
Tabela 11. Podsumowanie otwartych konkursów ofert i „małych grantów”  

Miernik Wartość 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 3 
Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, 
w tym ilość organizacji 

26 
24 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
w tym ilość organizacji 

17 
16 

Liczba zadań publicznych powierzonych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert, 
w tym ilość organizacji 

- 
- 

Liczba zadań publicznych powierzonych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert z lat 
poprzednich (2015 r., 2017 r.), 
w tym ilość organizacji 

2 
 

3 
Liczba ofert złożonych w trybie art. 19a, 3 
Liczba zawartych umów w trybie art. 19a 2 
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych,  
od organizacji 

- 

Beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców) 4 567 osób 
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na  realizację zadań 
publicznych – otwarte konkursy ofert 

141 272,47 zł 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na prowadzenie 
powierzonych zadań publicznych – otwarte konkursy ofert z lat poprzednich (2015 r., 2017 r.) 

11 148 788,00 zł 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym –  
z pominięciem konkursu  

17 000,00 zł 

Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje - 
Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez 
organizacje 

1 

 
 
Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także w ostatnim okresie 

pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań 
ustawowych przypisanych powiatowi. 

Sprawozdanie przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez wydziały merytoryczne 
oraz jednostki organizacyjne powiatu.  

 

 

Opracował:  
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

 


