Druk Nr 1/VII
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny Program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 przyjęty został przez Radę
Miejską w Gryfinie Uchwałą Nr XXXIX/335/13 dnia 18 listopada 2013 roku. Głównym celem programu
było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
Gminą a organizacjami, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Program zakładał również cele
szczegółowe, tj. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich
osiągnięć, wzmocnienie potencjału organizacji, umacnianie w świadomości społecznego poczucia
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, jak również
aktywizowanie organizacji do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.
Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej, obejmując następujące sfery
pożytku publicznego:
1. Kultura i edukacja:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznościach 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.
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2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3. Zdrowie i polityka społeczna:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie 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.

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych
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 2014 ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Udzielono

także

ośmiu

dotacji

w

trybie

uproszczonym

na

realizację

zadań

z zakresu kultury w kwocie 7.800 zł, kultury fizycznej w kwocie 5.000 zł oraz ochrony zdrowia
w kwocie 1 000 zł.
Łącznie przekazano 1 005 400,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięć tysięcy czterysta 00/100)
w ramach dotacji na realizację zadań publicznych.
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1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
w 2014 roku.

Ilość
złożonych
ofert

Ilość ofert
wybranych
do realizacji

Ilość
podmiotów,
którym
przyznano
dotację

Wysokość
planowanych
środków na
realizację
zadań
(wykazanych
w konkursie)

1

1

1

80.000,00

80.000,00

3

3

1

75.000,00

75.000,00

3.

Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 3/2014
z dnia
12.03.2014 r.

20

20

11

612.100,00

612.100,00

4.

Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 4/2014
z dnia
08.05.2014 r.

6

6

6

39.000,00

27.500,00

5

4

4

20.500,00

13.500,00

4

4

2

173.000,00

173.000,00

2

2

2

10.500,00

10.500,00

Lp.

1.

2.

5.

6.

7.

Numer
konkursu
i data
ogłoszenia
Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 1/2014
z dnia
24.02.2014 r.
Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 2/2014
z dnia
12.03.2014 r.

Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 5/2014
z dnia
23.07.2014 r.
Otwarty
Konkurs
Ofert
Nr 6/2014
z dnia
22.08.2014 r.
Otwarty
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Wysokość
przyznanych
środków na
realizację
zadań

8.

Konkurs
Ofert
Nr 7/2014
z dnia
21.11.2014 r.
Tryb
uproszczony

8

8

8

-

13.800,00

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego określone
w programie współpracy.
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 1
b) Kultura i edukacja
Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 2
c) Zdrowie i polityka społeczna
Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 3
d) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Zestawienie ofert stanowi załącznik nr 4
3. Zlecanie do realizacji zadań w tzw. trybie uproszczonym
W ubiegłym roku zostało złożonych osiem ofert na realizację zadań publicznych

w trybie

uproszczonym. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie.
a) Oferta Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie z dnia 14.05.2014 r. na zadanie
pn. „Uczczenie pamięci ks. Jana Palicy - pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945-1955” – kwota
dotacji: 800 zł.
b) Oferta Uczniowskiego Klubu sportowego „Aikido-Taiso” z dnia 13.05.2014 r. na zadanie
„Organizacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki” – kwota dotacji: 5.000 zł
c) Oferta Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie z dnia 16.07.2014 r. na zadanie
pn. „Wieczór pieśni ludowej i kresowej” – kwota dotacji: 800 zł
d) Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” z dnia 25.07.2014 r. na zadanie
pn. „Organizacja V Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą połączonych z I Regionalnymi Targami
Producentów” – kwota dotacji: 2.000 zł
e) Oferta Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział w Gryfinie z dnia 05.09.2014 r. na
zadanie pn. „Organizacja patriotycznej uroczystości związanej z 75. rocznicą Agresji Sowieckiej na
Polskę” – kwota dotacji: 1.200 zł
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f) Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z dnia 17.09.2014 r. na zadanie pn. „Promocja
zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy” – kwota dotacji: 1.000 zł
g) Oferta Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich z dnia 13.10.2014 r. na zadanie
pn. „Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino poprzez organizacja Święta Kolejarza” –
kwota dotacji: 500 zł
h) Oferta Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej z dnia 29.10.2014 r. na zadanie
pn. „Wystawa Wielcy Polacy z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległość” – kwota dotacji:
2.500 zł

II. Współpraca o charakterze pozafinansowym
1. Gmina Gryfino w roku 2014 wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych
poprzez:


bezpłatne udostępnianie sali w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,



druk materiałów informacyjnych,



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



pomoc w dotarciu do aktów prawnych oraz innych materiałów tematycznych,



wsparcie medialne imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe,



przekazywanie gadżetów promocyjnych,



przekazywanie pucharów na organizowane imprezy, zawody,



pomoc w opracowaniu plakatów, druk zaproszeń,



promowanie lokalnych organizacji i podejmowanych przez nie działania na stronie internetowej,



nieodpłatne użyczenie lokali dla organizacji pozarządowych w Gryfińskim Centrum Organizacji
Pozarządowych (budynek PKP).

Ponadto w ramach działań o charakterze pozafinansowym Gmina Gryfino brała udział w projekcie
pn. ,,Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów”. Realizatorem projektu
było Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z partnerem Samorządem
Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre
Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego. Gmina Gryfino brała udział w projekcie w obszarze systemu wsparcia inicjatyw
obywatelskich i organizacji pozarządowych, jak również wspierania procesów integracyjnych sektora
organizacji pozarządowych. W ramach działań zostały wypracowane następujące dokumenty:
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- Uchwała Nr LIII/441/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.8.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców Gminy Gryfino.
Dodatkowo zostało przyjęte Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.137.2014
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania oceny współpracy Gminy
Gryfino z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Celem
przeprowadzenia badania jest pomoc przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji
publicznej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Pierwsza edycja
została przeprowadzona w dniach 12 - 27 maja 2014 r. Dane zebrane w badaniu jakości współpracy są
przedstawiane w podziale na pięć kategorii: zakres realizowanej współpracy, ocena administracji
publicznej, ocena organizacji pozarządowych, ocena zewnętrznych uwarunkowań, ocena rezultatów
współpracy. Odpowiedni raport za rok 2013 został przedłożony Radzie Miejskiej w ubiegłym roku.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu.
W roku 2014 Gmina obejmowała również patronatem organizowane przez sektor pozarządowy
wydarzenia.
2. Organizacje pozarządowe brały czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych
organizowanych przez Gminę /delegacja pocztów sztandarowych, oprawa muzyczna uroczystości/.
3. Gmina Gryfino konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekt 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. Terminem wyznaczonym do składania pisemnych uwag i opinii do
programu był okres od 25.09.2014 r. do 08.10.2014 r.

Podsumowanie
Gmina Gryfino realizując cele Programu współpracy w 2014 roku udzielała organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również
pomocy pozafinansowej. Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Gryfino wobec
organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie gminy.
Gmina Gryfino współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych
z wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy
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samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie
wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy Gryfino 32 podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zrealizowały 48 zadań.

zatwierdził:
Opracowała:
Barbara Lefik-Żarczyńska
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Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.

Nr zadania

1.

KF/01/2014

2.

KF/02/2014

Nazwa organizacji
pozarządowej
Zachodniopomorska
Organizacja Wojewódzka
Ligi Obrony Kraju
Uczniowski Klub Pływacki
„Marlin”

KF/03/2014

Ludowy Klub Sportowy
„Odrzanka” Radziszewo

4.

KF/04/2014

Ludowy Klub Sportowy
„Odrzanka” Radziszewo

5.

KF/05/2014

Uczniowski Klub Sportowy
„Energetyk Junior”

6.

KF/06/2014

Ludowy Klub Sportowy
„Grot” w Gardnie

7.

KF/07/2014

Ludowy Klub Sportowy
„Grot” w Gardnie

3.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich.

20 000,00

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie pływania.

25 000,00

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów na terenie miejscowości
Radziszewo, w tym utrzymanie i konserwacja boiska
sportowego na potrzeby wykonania zadania.
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej dzieci i młodzieży na terenie miejscowości
Radziszewo, w tym utrzymanie i konserwacja boiska
sportowego na potrzeby wykonania zadania.
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie kolarstwa.
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów na terenie miejscowości
Gardno, w tym utrzymanie i konserwacja boiska
sportowego na potrzeby wykonania zadania.
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej dzieci i młodzieży na terenie miejscowości
Gardno, w tym utrzymanie i konserwacja boiska
sportowego na potrzeby wykonania zadania.

21 000,00

21.000

10.000

12 500,00

12 500,00
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8.

KF/08/2014

Uczniowski Klub Sportowy
„Biały Pion”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie sportu szachowego.

10 000,00

9.

KF/09/2014

Ludowy Klub Sportowy
„Piast”

Organizacja imprez sportowych
w społecznościach wiejskich.

10 000,00

10.

KF/10/2014

Gminny Klub Sportowy
„Błękit” Pniewo

11.

KF/11/2014

Gminny Klub Sportowy
„Błękit” Pniewo

12.

KF/12/2014

Uczniowski Klub Sportowy
„Energetyk Junior”

13.

KF/13/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa.

22 000,00
46 500,00

i

rekreacyjnych

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów na terenie miejscowości Pniewo,
w tym utrzymanie i konserwacja boiska sportowego na
potrzeby wykonania zadania.
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej dzieci i młodzieży na terenie miejscowości
Pniewo, w tym utrzymanie i konserwacja boiska
sportowego na potrzeby wykonania zadania.
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży do lat 15 w zakresie piłki nożnej na
terenie miasta i gminy Gryfino.

10 000,00

10 000,00

75 000,00

14.

KF/14/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki ręcznej seniorów, w tym sfinansowanie
stypendiów sportowych dla zawodników.

15.

KF/15/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie piłki ręcznej.

18 500,00

170 100,00

70 000,00

16.

KF/16/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów i juniorów na terenie miasta i
gminy Gryfino, w tym sfinansowanie stypendiów
sportowych dla zawodników.

17.

KF/17/2014

Międzyszkolny Klub
Sportowy „Hermes”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie lekkoatletyki.
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18.

KF/18/2014

19.
KF/19/2014
20.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „Hermes”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej.

20 000,00

Międzyszkolny Klub
Sportowy „Hermes”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie triathlonu.

14 000,00

Gryfiński Klub Sportowy
„Delf”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie triathlonu.

14 000,00

21.

KF/20/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki ręcznej seniorów.

38 870,00

22.

KF/21/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży w zakresie piłki ręcznej.

18 600,00

23.

KF/22/2014

Klub Sportowy „Energetyk”

24.

KF/23/2014

Klub Sportowy „Polonia”

25.

Tryb
Uczniowski Klub Sportowy
pozakonkursowy Aikido-Taiso

Łączna kwota dotacji:

Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów i juniorów na terenie miasta
i gminy Gryfino.
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie
piłki nożnej oldboyów na terenie miasta i gminy
Gryfino.
Organizacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki.

112 530,00
3 000,00
5 000,00
790 100,00

Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY I EDUKACJI
Lp.

Nr zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

K/01/2014

Stowarzyszenie Wokalne
„Res Musica”

2.

K/02/2014

Stowarzyszenie Stare Brynki
XXI

3.

K/05/2014

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

4.

K/06/2014

Gryfiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

5.

K/07/2014

Stowarzyszenie Seniorów
„Radość”

Integracja środowisk emeryckich i osób starszych
z sołectwa Daleszewo i okolicznych miejscowości.

2 000,00

K/08/2014

Stowarzyszenie Edukacji,
Promocji i Wsparcia
Aktywności Społecznej
"Nasza Mała Ojczyzna"

Gra wiejska "Śladami przyrodniczo-historycznymi
Steklna".

2 000,00

7.

PS/01/2014

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomorski
Oddział Regionalny

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

80 000,00

8.

Tryb
Stowarzyszenie Wspólnota
pozakonkursowy Polska Koło w Gryfinie

Uczczenie pamięci ks. Jana Palicy - pierwszego
proboszcza Gryfina w latach 1945-1955.

800,00

9.

Tryb
Katolickie Stowarzyszenie
pozakonkursowy Kolejarzy Polskich

Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino
poprzez organizacja Święta Kolejarza.

500,00

1.

6.

Promocja kulturalna
występów chóralnych.

gminy

Gryfino

Kwota dotacji
w

formie

Organizacja
warsztatów
artystycznych
dla
mieszkańców sołectwa Stare Brynki i okolicznych
miejscowości.
Integracja środowisk emeryckich i osób starszych
z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia
Seniora.
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji
intelektualnej i psychicznej osób starszych i osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino.

10 000,00
2 000,00
5 500,00
5 000,00

Załącznik nr 2

10.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Radziszewo,
Daleszewo, Łubnica,
Tryb
Chlebowo, Stare Brynki,
pozakonkursowy
Raczki, Dębce, Żabnica,
Czepino, Nowe Brynki
„Razem”

Organizacja V Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą
połączonych z I Regionalnymi Targami Producentów.

11.

Tryb
Stowarzyszenie Wspólnota
pozakonkursowy Polska Koło w Gryfinie

Wieczór pieśni ludowej i kresowej.

12.

Zachodniopomorski Związek
Tryb
Sybiraków Oddział w
pozakonkursowy
Gryfinie

Organizacja patriotycznej uroczystości związanej z 75.
rocznicą Agresji Sowieckiej na Polskę.

1 200,00

13.

Tryb
Towarzystwo Miłośników
pozakonkursowy Historii Ziemi Gryfińskiej

Wystawa "Wielcy Polacy" z okazji
odzyskania przez Polskę niepodległość.

2 500,00

Łączna kwota dotacji:

2 000,00

800,00

rocznicy

114 300,00

Załącznik nr 3
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Lp.

Nr zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Z/01/2014

Polski Związek
Niewidomych

Podejmowanie działań na rzecz osób niewidomych
i niedowidzących z terenu gminy Gryfino.

4 000,00

2.

Z/03/2014

Stowarzyszenie Amazonek
„Ewa”

Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po
zabiegach onkologicznych piersi.

4 000,00

3.

Z/04/2014

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym

Aktywni mimo ograniczeń, czyli podejmowanie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Gryfino

4 000,00

4.

Z/06/2014

Stowarzyszenie „Jestem
i Pomagam”

Organizacja imprezy integracyjnej dla
niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino.

1 000,00

5.

PS/02/2014

Stowarzyszenie „Jestem
i Pomagam”

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

3 500,00

6.

PS/04/2014

Parafialny Zespół Caritas
parafii Narodzenia N.M.P .
w Gryfinie

Organizacja spotkania wigilijnego, w tym zapewnienie
bezpłatnej żywności osobom ubogim, bezdomnym,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu
gminy Gryfino.

8 500,00

7.

Tryb
Polskie Stowarzyszenie
pozakonkursowy Diabetyków

Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy.

1 000,00

Łączna kwota dotacji:

osób

26 000,00

Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.

Nr zadania

1.

WDG/01/2014

2.

WDG/02/2014

3.

WDG/03/2014

Łączna kwota dotacji:

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Wspieranie
działalności
gospodarczej
poprzez
prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej,
Cech Rzemiosł Różnych
w
tym
organizowanie
szkoleń
z
zakresu
i Przedsiębiorców
przedsiębiorczości
dla
osób
rozpoczynających
i prowadzących działalność gospodarczą.
Wspieranie
działalności
gospodarczej
poprzez
Cech Rzemiosł Różnych
prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego
i Przedsiębiorców
POMERANUS.
Wspieranie
działalności
gospodarczej
poprzez
organizację targów gospodarczych w Gryfinie,
prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy,
Cech Rzemiosł Różnych
inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu
i Przedsiębiorców
w ramach hasła: Gryfino – gminą energii różnych
źródeł oraz zorganizowanie wspólnej prezentacji
podmiotów
gospodarczych
podczas
Targów
Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt.

Kwota dotacji

27 500,00

16 000,00

31 500,00

75 000,00

