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Wstęp 

 
Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy 

Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2019, który zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570; z 2020 r. 

poz. 284) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, każdego roku, przedkłada Radzie Miejskiej. 

Roczny program współpracy, przyjęty Uchwałą Nr VI/48/19, określał zasady polityki 

realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Skonkretyzował 

obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również wykaz 

priorytetowych zadań publicznych w ramach tej współpracy. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone konsultacje 

społeczne projektu rocznego programu współpracy. O konsultacjach organizacje zostały 

poinformowane poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

w Gryfinie www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

i Gminy w Gryfinie oraz w Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Celem 

konsultacji była możliwość wniesienia uwag przez zainteresowane osoby do projektu programu. 

Wszystkie propozycje i uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostały wnikliwie przeanalizowane. 

Głównym celem programu było kształtowanie i promowanie projektów obywatelskich oraz 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami, służącego zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców. Ponadto dokument zakładał cele szczegółowe takie jak: poprawa jakości 

życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, integracja podmiotów 

realizujących zadania publiczne, wzmacnianie potencjału organizacji, promocja Miasta i Gminy 

Gryfino, jak również efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy przez włączenie do ich 

realizacji organizacji pozarządowych. Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu 

suwerenności każdej ze stron. Powyższe cele realizowane były przy wsparciu finansowym  

i w formie pozafinansowej, obejmując następujące sfery pożytku publicznego: 

1) Kultura i edukacja: 

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

e) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 



f) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: 

a) piłki nożnej, 
b) lekkoatletyki, 
c) aikido, 
d) piłki ręcznej 
e) kajakarstwa, 
f) pływania, 
g) kolarstwa, 
h) wioślarstwa, 
i) gimnastyki artystycznej, 
j) triatlonu, 
k) karate, 
l) koszykówki, 
m) ju-jitsu. 

3) Zdrowie i polityka społeczna: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

c) działalność charytatywna, 

d) ochrona i promocja zdrowia, 

e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości: 

a) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

5) Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe: 

a) ratownictwo i ochrona ludności, 

b) porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

 

 

 



WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

(otwarty konkurs ofert) 

 
Współpraca o charakterze finansowym Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu zadań 

publicznych w formie powierzenia bądź wspierania. Zlecanie zadań odbywało się w drodze 

otwartych konkursów ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2019 ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert  

na realizację 36 zadań. Na dwa zadania tj. nr KF/10/2019 - 2023 pn. „Organizacja 

współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na rzecz miejscowości Pniewo” 

oraz nr KF/28/2019 pn. „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego  

w miejscowości Sobiemyśl” nie wpłynęły oferty realizacji. Ponadto oferta na zadanie  

nr KF/01/2019-2023 pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 

sportów strzeleckich” została wycofana. W ramach rozstrzygnięcia podpisano 33 umowy, 

przekazując dotację w łącznej wysokości 1.180.900 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt 

tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wszystkie otwarte konkursy ofert ogłaszane były poprzez 

generator „witkac”, czyli unikalne narzędzie do ogłaszania konkursów i zarządzania nimi, znacznie 

ułatwiające współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi.  

 Ponadto w wyniku kontynuacji realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic 

środowiskowych (placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci  

i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” i zawartej w 2018 roku umowy wieloletniej, 

przekazano dotacje na zadanie z zakresu polityki społecznej w wysokości 80.000,00 zł (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

   

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

(tryb uproszczony) 

 
Zlecanie realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, może odbywać się w trybie uproszczonym, czyli poprzez tzw. „małe 

granty”. Zgodnie z tym trybem organizacja może sama zaproponować zadanie publiczne  

do realizacji, jednak jego celowość ocenia właściwy samorząd uwzględniając cele, zadania,  

jak również posiadane środki. Jednym z warunków realizacji zadania w tym trybie, jest czas 

realizacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni, a kwota dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł 



na dane zadanie. 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 2019 roku organizacje złożyły 11 ofert na realizację zadań publicznych w trybie 

uproszczonym. Spośród nich zaakceptowano 9 podpisując umowy zlecające ich realizację. Dwie 

oferty nie zostały zaakceptowane z następujących przyczyn: jedna nie spełniała wymogów 

formalnych, druga ze względu na brak planowania w budżecie Gminy Gryfino w 2019 roku wydatku 

na realizację zadania z oferowanego zakresu. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań 

wyniosła 53.373,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100). 

 

 

 

Zestawienie realizacji zadań publicznych w trybie uproszczonym w roku 2019 

 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Wysokość 

dofinansowania 

1. 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Hermes" 

Udział zawodniczki 
Aleksandry Kwiecień w 
zagranicznym obozie 
szkoleniowym kadry 
narodowej lekkiej atletyki – 
trójskok. 

3.600,00 zł 3.600,00 zł 

2. Uczniowski Klub 
Sportowy „Kliasen Team” 

Sport dostępny dla 
wszystkich dzieci. 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

3. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Aikido-Taiso” 
Pokazowe zawody Aikido pn. 
"Krzewimy kulturę". 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie 

Sobiemyśl Plus Grupa 
Działania 

Śladami trzech armii. 3.050,00 zł 3.050,00 zł 

5. Klub Piłki Ręcznej 
Gryfino 

Organizacja 40-lecia piłki 
ręcznej w Gryfinie. 5.000,00 zł 5.000,00 zł 



6. 

Klub Sportowy 
"Energetyk” Gryfino 

Udział w 33. Mistrzostwach 
Polski w Maratonie 
Kajakowym oraz 
Ogólnopolskich Regatach 
Kajakowych o Puchar 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

8.000,00 zł 8.000,00 zł 

7. 
Parafialny Zespół Caritas 

Parafii Narodzenia 
N.M.P.  

w Gryfinie 

Pomoc dla osób ubogich, 
bezdomnych z terenu Gminy 
Gryfino znajdujących się  
w trudnej sytuacji 
materialnej  
i życiowej, w tym organizacja 
wieczerzy wigilijnej. 

6.500,00 zł 6.500,00 zł 

8. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Kliasen Team” Szansa dla każdego dziecka. 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

9. 
Cech  Rzemiosł  Różnych   
i Przedsiębiorców w 

Gryfinie 

Regionalne Prezentacje 
Gospodarcze – Stabilizacja  
i intensyfikacja polsko-
niemieckich stosunków 
gospodarczych  
w Euroregionie Pomerania  
w latach 2017-2019. 

7.223,00 zł 7.223,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 53.373,00 zł 

 

 

 

Łącznie, w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2019 

przekazano kwotę 1.314.273,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czternaście 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100). 



 
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. KF/25/2019 Ludowy Klub Sportowy 
„Odrzanka” Radziszewo 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w miejscowości Daleszewo. 15.000,00 zł 

2. KF/26/2018 Ludowy Klub Sportowy "Grot" 
Gardno 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w miejscowości Gardno. 15.000,00 zł 

3. KF/27/2018 Gminny Klub Sportowy "Błękit" 
Pniewo 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w miejscowości Pniewo. 15.000,00 zł 

4. Tryb uproszczony Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" 

Udział zawodniczki Aleksandry Kwiecień w zagranicznym 
obozie szkoleniowym kadry narodowej lekkiej atletyki – 
trójskok. 

3.600,00 zł 

5. Tryb uproszczony Uczniowski Klub Sportowy  
„Kliasen Team” Sport dostępny dla wszystkich dzieci. 5.000,00 zł 



6. Tryb uproszczony Uczniowski Klub Sportowy  
"Aikido-Taiso" Pokazowe zawody Aikido „Krzewimy kulturę”. 10.000,00 zł 

7. Tryb uproszczony Klub Piłki Ręcznej Gryfino Organizacja 40-lecia piłki ręcznej w Gryfinie. 5.000,00 zł 

8. Tryb uproszczony Klub Sportowy „Energetyk” 
Gryfino 

Udział w 33. Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym  
oraz Ogólnopolskich Regatach Kajakowych o Puchar 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

8.000,00 zł 

9. Tryb uproszczony Uczniowski Klub Sportowy  
„Kliasen Team” Szansa dla każdego dziecka. 5.000,00 zł 

10. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/02/2019-2023 

Uczniowski Klub Pływacki 
"Marlin" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie pływania. 40.000,00 zł 

11. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/03/2019-2023 

Ludowy Klub Sportowy 
„Odrzanka” Radziszewo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej seniorów na rzecz miejscowości Daleszewo. 30.000,00 zł 

12. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/04/2019-2023 

Ludowy Klub Sportowy 
„Odrzanka” Radziszewo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej dzieci i młodzieży na terenie miejscowości 
Daleszewo. 

20.000,00 zł 



13. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/05/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Energetyk Junior" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie kolarstwa. 25.000,00 zł 

14. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/06/2019-2023 

Ludowy Klub Sportowy "Grot" 
Gardno 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej seniorów na rzecz miejscowości Gardno. 30.000,00 zł 

15. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/07/2019-2023 

Ludowy Klub Sportowy "Grot" 
Gardno 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej dzieci i młodzieży na rzecz miejscowości 
Gardno. 

30.000,00 zł 

16. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/08/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy  
"Biały Pion" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie sportu szachowego. 25.000,00 zł 

17. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/09/2019-2023 

Ludowy Klub Sportowy "Piast" Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych  
w społecznościach wiejskich. 20.000,00 zł 

18. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/11/2019-2023 

Gminny Klub Sportowy "Błękit" 
Pniewo 

Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej 
dzieci i młodzieży na rzecz miejscowości Pniewo. 15.000,00 zł 

19. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/12/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Energetyk Junior" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży do lat 15 w zakresie piłki nożnej na terenie 
Miasta i Gminy Gryfino. 

105.000,00 zł 



20. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/13/2019-2023 

Klub Sportowy "Energetyk" 
Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa. 45.000,00 zł 

21. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/14/2019-2023 

Klub Piłki Ręcznej Gryfino Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki ręcznej seniorów na rzecz Gryfina. 75.000,00 zł 

22. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/15/2019-2023 

Klub Piłki Ręcznej Gryfino Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie piłki ręcznej na rzecz Gryfina. 50.000,00 zł 

23. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/16/2019-2023 

Klub Sportowy "Energetyk" 
Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej seniorów i juniorów na rzecz Gryfina. 170.000,00 zł 

24. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/17/2019-2023 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. 
 

80.000,00 zł 



25. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/18/2019-2023 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej. 40.000,00 zł 

26. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/19/2019-2023 

Gryfiński Klub Sportowy "Delf" Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie triatlonu. 63.000,00 zł 

27. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/20/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Kamikaze" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie karate. 30.000,00 zł 

28. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/21/2019-2023 

Klub Sportowy "Polonia" 
Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej oldboyów na rzecz Gryfina. 10.000,00 zł 

29. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/22/2019-2023 

Klub Sportowy Wilki Morskie Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
koszykówki chłopców na rzecz Gryfina. 17.000,00 zł 

30. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/23/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Energetyk Junior" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
piłki nożnej dziewcząt na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 30.000,00 zł 

31. 
Umowa 
wieloletnia 
KF/24/2019-2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpijczyk” Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 
koszykówki dziewcząt na rzecz Gryfina. 10.000,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 1.041.600,00 zł 

 



 
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. K/01/2019 Stowarzyszenie Wokalne  
"Res Musica" 

Promocja kulturalna Gminy Gryfino w formie występów 
chóralnych. 10.000,00 zł 

2. K/02/2019 Stowarzyszenie Seniorów 
„Radość” 

Integracja środowisk i osób starszych z sołectwa 
Daleszewo i okolicznych miejscowości. 1.300,00 zł 

3. K/03/2019 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy 

Podejmowanie działań na rzecz seniorów z terenu Gminy 
Gryfino. 5.000,00 zł 

4. Tryb uproszczony Stowarzyszenie Sobiemyśl Plus 
Grupa Działania Śladami trzech armii. 3.050,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 19.350,00 zł 

 



 
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Z/01/2019 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "MOST"  
w Nowym Czarnowie 

Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących 
umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób  
z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. 

25.000,00 zł 

2. Za/01/2019 Polski Związek Niewidomych 
Koło w Gryfinie 

Podejmowanie działań na rzecz osób niewidomych  
i niedowidzących z terenu Gminy Gryfino. 6.000,00 zł 

3. Z/02/2019 Stowarzyszenie Amazonek 
"Ewa" 

Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po zabiegach 
onkologicznych piersi. 3.600,00 zł 

4. PS/01/2019 Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Sports Academy” Organizacja Mini Mundialu 2019. 25.000,00 zł 

5. Tryb uproszczony 
Parafialny Zespół Caritas 
parafii Narodzenia NMP w 
Gryfinie 

Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu Gminy 
Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej. 

6.500,00 zł 

6. 
Umowa 
wieloletnia 
PS/01/2018-2020 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek 
opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego) dla 
dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

80.000,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 146.100,00 zł 

 



 
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. WDG/01/2019 Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w Gryfinie 

Wspieranie działalności gospodarczej poprzez 
prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz 
prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”. 

100.000,00 zł 

2. Tryb uproszczony Cech  Rzemiosł  Różnych   
i Przedsiębiorców w Gryfinie 

„Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja  
i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków 
gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 
2019”. 

7.223,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 107.223,00 zł 

 



WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

(na wniosek organizacji) 

 
Gmina Gryfino, w ramach wsparcia pozafinansowego na wniosek organizacji pozarządowej, 

udzielała pomocy w realizacji zadań z różnych sfer pożytku publicznego, niejednokrotnie 

stając się współorganizatorem przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje. Wsparcie  

to między innymi dotyczyło: 

 współorganizacji wydarzeń, uroczystości, obchodów poprzez zapewnienie usługi 
cateringowej, transportowej, jak również przekazywanie materiałów (np. plasteliny, 
balonów itp.) niezbędnych podczas realizacji przedsięwzięcia. Przykładowe 
wydarzenia: 

 uroczystość upamiętniająca 74. Rocznicę Forsowania Odry – Gryfiński Klub 
Seniora, 

 Piknik Rodzinny i Uroczyste Spotkanie związane z obchodami 100-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

 spotkanie związane z jubileuszem dziesięciolecia Stowarzyszenia Amazonek „Ewa”, 
 spotkanie członków „Świebodzińskiego Związku Kresowian” z gryfińskimi 

członkami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
 zakończenie roku akademickiego 2018/19 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 2018/2019 r, 
 akcja społeczna pn. „Marsz Życia” - Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”, 

 spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Powiatu Gryfińskiego, 

 objęcia Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino działań  
i wydarzeń prowadzonych przez organizacje pozarządowe np.: 

 „10 km na 10-lecie Klubu Biegacza Hermes Gryfino” – bieg jubileuszowy, 
 „Marsz Życia” - Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”, 
 „Międzynarodowy Turniej Szachowy XXI Gryfino-Open 2019” – Festiwal Młodych 

Talentów do lat 16 rozgrywanych podczas Dni Gryfina 2019 – UKS Biały Pion, 
 „2 Gryfiński Bieg Niepodległości”, 

 udostępniania holu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w celu organizacji kiermaszów 
świątecznych, na których można było nie tylko podziwiać twórczość członków 
organizacji, ale także nabyć rękodzieła np. 

 Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI w Gryfinie, 

 udostępniania sali w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, 

 udostępniania pomieszczeń jednostek organizacyjnych gminy wraz z wyposażeniem  
oraz wsparcie techniczne podczas zajęć, wykładów i uroczystości dla: 

 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Nowym Czarnowie - 
pomieszczenia wraz z wyposażeniem w Dziennym Domu Senior + w Gryfinie,  



 UKS „Biały Pion” - pomieszczenia w Gryfińskim Domu Kultury, 
 Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - sala w Gryfińskim Domu Kultury, 

 użyczania lokali dla organizacji pozarządowych, przykładowo w: 

 Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Nadodrzańska 1, Gryfino: 
a) Związek Sybiraków, ich rodzin i sympatyków Pomorza Zachodniego – Koło  
w Gryfinie, 
b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy z siedzibą  
w Gryfinie, 
c) Koło Gospodyń Wiejskich „ Wena”, 
d) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
e) Polski Związek Niewidomych – Koło w Gryfinie, 
f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Powiatowy, 
g) Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, 

 udostępniania gminnych obiektów rekreacyjnych, sportowych oraz sprzętu, dając 
wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np.: 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie udostępniał stadion między innymi dla: 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”, UKS „Energetyk 
Junior”, LKS „Grot” w Gardnie, Ligi Obrony Kraju czy MKS „Hermes” – sekcja LA, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie udostępniał miejsce na ognisko między 
innymi: Stowarzyszeniu Amazonek „Ewa”, Klubowi Biegacza Hermes Gryfino, KS 
„Polonia” Gryfino czy Klubowi Piłki Ręcznej Gryfino, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie udostępniał nabrzeże – CIT między innymi 
dla: Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Ratowniczemu, Stowarzyszeniu Stargardzki Klub 
Morsów Miedwie, KS „Energetyk” Gryfino – sekcja kajakowa czy Gryfińskiemu 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, 

 wypożyczania sprzętu wystawienniczego na wystawy związane z historią najnowszą, 
jak również aparatury nagłaśniającej miedzy innymi: 

 Stowarzyszeniu „Gryfiński Ruch Patriotyczny” z Biblioteki Publicznej w Gryfinie, 
 Młodzieży Wszechpolskiej z Biblioteki Publicznej w Gryfinie, 

 organizacji szkoleń dla stowarzyszeń, klubów sportowych z terenu Gminy Gryfino np. 
 z zakresu składania i rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych na nowych 

drukach, w którym udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń np.: Stowarzyszenia 
Amazonek „Ewa”, UKS „Kliasen Team”, Polskiego Związku Niewidomych „Koło”  
w Gryfinie, Stowarzyszenia Wokalnego „Res Musica”, MKS „Hermes” czy LKS „Piast”, 

 drukowania materiałów informacyjnych, 

 udostępniania sprzętu biurowego (faks, drukarka, skaner) dla celów statutowych 
organizacji, 

 pomocy w dotarciu do aktów prawnych oraz innych materiałów tematycznych, 

 promowania lokalnych organizacji i podejmowanych przez nie działań na stronie 
internetowej, 



 wsparcia medialnego imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe 
poprzez: 

 udostępnianie i rozpowszechnianie informacji na naszym profilu facebookowym 
np. „Marsz Życia” – Stowarzyszenia Amazonek „Ewa”, 

 przekazywania gadżetów, materiałów promocyjnych itp., 

 pomocy w opracowaniu plakatów, druku zaproszeń, 

 przekazywania pucharów, medali na organizowane imprezy takie jak: 

 „Ogólnopolskie Regaty Kajakowe z okazji obchodów Dni Gryfina 2019” -  
KS „Energetyk” Gryfino, 

 Street Workout w Gryfinie w dniu 24.08.2019 r. – Street Workout social projekt, 
 „Turniej Pucharu Gryfina” – piłka nożna amatorów, 
 „Ogólnopolski konkurs krótkofalarski z okazji 765 rocznicy nadania praw 

miejskich dla miasta Gryfina”, 
 zawody wędkarskie z okazji „Dni Gryfina” zorganizowane przez Polski Związek 

Wędkarski Koło Nr 10 „Delfinek”. 
 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

(pozostała) 

 
Obustronna współpraca z organizacjami pozarządowymi przybiera różne formy, 

przyczyniające się do realizacji zadań na wielu płaszczyznach. Kreatywne nastawienie, 

gotowość do współpracy, jak również wzajemna pomoc, pozytywnie wpływają na kontakty  

i relacje z trzecim sektorem. Dzięki temu można z optymizmem patrzeć w przyszłość, ciesząc 

się z umacnianych więzi. 

 Należy tutaj wspomnieć o gminnych jednostkach organizacyjnych, takich jak Gminny 

Dom Kultury czy Biblioteka Publiczna, które przedsięwzięły wiele inicjatyw i wydarzeń,  

na stałe wpisując je w kulturalny kalendarz gminy. Przedsięwzięcia te, niejednokrotnie, 

wspierane były przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego. 

 Gryfiński Dom Kultury administruje również 16 świetlicami wiejskimi, gdzie 

prowadzone są zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych mieszkańców gminy. 

W świetlicach organizowane były zajęcia artystyczno-twórcze, rekreacyjno-sportowe, 

kulinarne i turystyczne. Właśnie w zakresie organizacji tych przedsięwzięć współpracowano  

z wieloma podmiotami i organizacjami, min.: lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, 

Dziennym Domem Senior +, Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”  



w Nowym Czarnowie, LKS „Piast” w Gryfinie czy Uczniowskim Klubem Sportowy  

„Kliasen Team” w Gryfinie. Na uwagę zasługuje też fakt stałej współpracy z Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci. 

 Nie sposób również nie wspomnieć o wzajemnej, partnerskiej współpracy Gminy 

Gryfino z OSP z Chwarstnicy, Gryfina, Radziszewa, Sobieradza i Wełtynia. Gmina Gryfino 

dostrzega wartość tej współpracy oraz promuje ją na rzecz lokalnej społeczności.  

Niejednokrotnie Członkowie OSP pomagają w organizacji imprez masowych, 

lokalnych uroczystości, festynów, świąt, gdzie pełnią funkcję pomocniczą, wykonując zlecone 

zadania, np. zabezpieczając publiczną imprezę pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, 

medycznego oraz zabezpieczenia logistycznego.  

OSP wychodzi również  z inicjatywą działań kulturalnych jako ich pomysłodawca  

o czym świadczą zrealizowane projekty finansowane ze środków zewnętrznych. 

Ponadto Gmina Gryfina współpracuje z jednostkami OSP w ramach profilaktyki  

w zakresie bezpieczeństwa publicznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Mieszkańców gminy przeszkolono w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą, 

skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi defibrylatora AED oraz innych 

bezpiecznych zachowań. Przeprowadzono również szereg działań informacyjnych oraz 

praktycznych. Gmina opracowała własne materiały szkoleniowe, które były 

rozpowszechnione na terenie gminy. Dodatkowo zrealizowano materiał filmowy 

"Bezpieczeństwo w Gminie Gryfino" dotyczący bezpiecznych zachowań.  

 

  

Ewaluacja programu 

 
Ewaluacja jest procesem, dzięki któremu można sprawdzić na ile zamierzone cele zostały 

osiągnięte. Dobrze wykorzystana może służyć do nabywania wiedzy i umiejętności, wymiany 

informacji, poznawania skutecznych rozwiązań, jednocześnie ukazując celowość podjętych 

działań. Umożliwia rozpoznanie mocnych stron programu, jak również wychwycenie wad 

i błędów, co z kolei przyczynia się do doskonalenia realizacji działań tak, aby coraz lepiej 

odpowiadały oczekiwanym rezultatom. 

 W Gminie Gryfino rok 2019 będzie rokiem bazowym, do którego będziemy się odnosić  

w ewaluacji rocznego programu współpracy w latach przyszłych.   

 W programie współpracy określone zostały wskaźniki efektywności realizacji 

programu. Dotyczyły one między innymi liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych. W gminie, w roku 2019 ogłoszono 7 konkursów na realizację 36 

zadań z różnych sfer pożytku publicznego. W ramach tych konkursów wpłynęło 37 ofert  



od organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na dwa zadania z zakresu kultury 

fizycznej nie złożono ofert. W ramach realizacji zadań zleconych w otwartym konkursie ofert 

zawarto 33 umowy z 23 podmiotami pożytku publicznego. Należy tutaj wspomnieć, że 22 

umowy są to zobowiązania wieloletnie, zawarte z klubami sportowymi, dzięki którym 

zabezpieczone zostały środki na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej do roku 2023. Wysokość udzielonych dotacji w trybie konkursowym 

wyniosła 1.180.900,00 zł. Ponadto do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie składane były oferty 

na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym. Do końca 2019 roku wpłynęło 11 

ofert tzw. „małych grantów”, z czego zrealizowanych zostało 9. Umowy na realizację tych 

zadań zawarto z 8 organizacjami pozarządowymi. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 

53.373,00 zł. Żadna z zawartych umów realizowanych w 2019 roku nie została zerwana bądź 

unieważniona. 

 Organizacje pozarządowe są zapraszane do konsultowania aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, takim przykładem jest roczny 

program współpracy. Biorą również udział w komisjach konkursowych, powoływanych w celu 

zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych. W roku 2019 komisje konkursowe 

zbierały się 9 razy i w każdej z nich byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 Urząd Miasta i Gminy wspierając i pomagając stowarzyszeniom oraz klubom 

sportowym z terenu gminy wychodził z inicjatywą organizacji spotkań oraz szkoleń.  

W ramach tych działań przedstawiciele organizacji byli dwukrotnie zapraszani  

do uczestnictwa. Z tej możliwości skorzystali przedstawiciele np.: LKS „Piast”, MKS „Hermes”, 

LKS „Odrzanka” Radziszewo, LKS „Grot” Gardno, UKS „Kliasen Team”, Stowarzyszenie 

Amazonek „Ewa”, Polski Związek Niewidomych Koło w Gryfinie czy Stowarzyszenie Wokalne 

„Res-Musica”. 

 Organizacje pozarządowe poza wsparciem finansowym mogą również liczyć  

na pomoc pozafinansową przybierającą różne formy. Jedną z możliwości jest objęcie 

honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino organizowanego wydarzenia. Jest 

to wielkie wyróżnienie, które zapewne podnosi prestiż danego przedsięwzięcia. W roku 2019 

dziesięć wydarzeń otrzymało wsparcie w tej formie. 

 

 

Podsumowanie 

 
Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny samorząd  

w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Inicjując i realizując interesujące 



przedsięwzięcia działały dla dobra mieszkańców gminy wpływając na integrację środowiska 

oraz podwyższenie poziomu i jakości życia. Gmina Gryfino realizując cele programu 

współpracy w 2019 roku udzielała zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy 

pozafinansowej współpracując z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

związanych z wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Należy jednak 

podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządów lokalnych,  

a zaufanie, jakim obdarza ich społeczeństwo jest świadectwem coraz większego 

profesjonalizmu i skuteczności ich działań.  

 Reasumując Roczny Program Współpracy jest niewątpliwie istotnym narzędziem 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu 

pomiędzy lokalnym samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej 

perspektywie. Przedstawiając w nim cele główne, cele szczegółowe, zasady i formy 

współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji 

programu, sposób jego realizacji, wysokość środków planowanych  

na realizację programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, sposób 

tworzenia programu oraz przebieg konsultacji, określamy ramy współpracy. 

 Gmina Gryfino była otwarta na współpracę z podmiotami programu, chętnie 

włączając się w realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje 

pozarządowe. W 2019 roku w ramach przyznanych dotacji 28 podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego realizowało 43 zadania.  

Opracowała:  

Barbara Stachoń 

 zatwierdził: 

       Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 


