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                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 0050.8.2015 
  Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino 
                                                                                                                  z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

Program wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych 
działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino 

 

Postanowienia ogólne 
 

§1. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) organizacjach pozarządowych (lub organizacjach) – rozumie się przez to organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  
z późn. zm.), oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy działające na 
rzecz mieszkańców Gminy Gryfino, 

2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Gryfino, 
3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, 
4) Centrum – rozumie się przez to Gryfińskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

§2. Urząd wspiera proces integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Gminy Gryfino. 

§3. Urząd powołuje Gryfińskie Centrum Organizacji Pozarządowych rozumiane jako platforma 
współpracy i spotkań organizacji pozarządowych, wymiany wiedzy i doświadczeń między 
przedstawicielami organizacji oraz promocji sektora pozarządowego. 

§4. Na potrzeby Centrum przeznaczony jest lokal w budynku przy ul. Sprzymierzonych 1 
w Gryfinie. 

 
 

Podstrona internetowa poświęcona organizacjom pozarządowym 
 

§5. Urząd prowadzi wyodrębnioną podstronę na stronie internetowej Urzędu www.gryfino.pl 
dedykowaną organizacjom pozarządowym pod nazwą „Gryfińskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych”. 

§6. Za prowadzenie podstrony odpowiedzialne jest Biuro Informacji i Promocji Urzędu. 
§7. Podstrona składa się z zakładek: Aktualności, Baza Organizacji Pozarządowych, Prawo, 

Ogłoszenia, Siedziba Centrum, Wesprzyj Organizacje. W razie potrzeby Urząd może 
modyfikować, usuwać lub dodawać kolejne zakładki. 

§8. Organizacje pozarządowe mają prawo do zamieszczania informacji w zakładce Aktualności za 
pośrednictwem administratora strony. 

§9. Zakładka Aktualności aktualizowana jest w każdy piątek. Jednocześnie wysyłany jest 
newsletter do wszystkich subskrybentów. 



§10. Informacje do zamieszczenia w zakładce i newsletterze należy przesłać na podany na 
podstronie adres mailowy stowarzyszenia.promocja@gryfino.pl do środy do godziny 12. 
Informacje przesłane po tym terminie będą zamieszczane w następnym tygodniu. 

§11. Baza organizacji pozarządowych zawiera dane uzyskane na podstawie wypełnionego przez 
organizacje formularza. 

§12. W przypadku zamiany danych podanych w formularzu organizacja pozarządowa zobligowana 
jest do przesłania aktualnych informacji do Urzędu. 

§13. Dodatkowo baza organizacji pozarządowych aktualizowana jest przez Urząd raz do roku w 
okresie sierpień – wrzesień drogą listowną oraz mailową. 

§14. Za aktualizację bazy odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu. 
 

Promocja organizacji pozarządowych 
 

§15. Urząd wspiera promocję sektora pozarządowego w celu zwiększenia integracji organizacji 
pozarządowych oraz wzrostu świadomości dotyczącej organizacji wśród mieszkańców Gminy. 

§16. Urząd nie rzadziej niż raz na dwa lata wydaje informator promujący organizacje pozarządowe 
w nakładzie nie mniejszym niż 2000 sztuk. 

§17. Za przygotowanie informatora odpowiedzialne jest Biuro Informacji i Promocji Urzędu 
§18. Informator zawiera bazę organizacji pozarządowych, opis Gryfińskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych oraz w zależności od potrzeb inne treści. 
§19. Urząd zapewnia minimum cztery banery typu roll up promujące Gryfińskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 
§20. Banery typu roll up wypożyczane są organizacjom pozarządowym oraz wykorzystywane przez 

Urząd do promocji organizacji. 
§21. Urząd zapewnia tablicę informacyjną z nazwą „Gryfińskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych” do umieszczenia przy wejściu do siedziby Centrum.  
§22. Urząd w miarę możliwości wspiera promocję organizacji pozarządowych w lokalnych 

mediach. 
§23. Urząd promuje lokalne organizacje pozarządowe podczas targów, imprez i innych wydarzeń, w 

których uczestniczą przedstawiciele Biura Informacji i Promocji Urzędu. 
 

Forum Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

§24. Forum Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ma na celu wymianę wiedzy 
i doświadczeń między przedstawicielami organizacji, wspólne zdobywanie wiedzy dotyczącej 
sektora pozarządowego oraz integrację organizacji. 

§25. W ramach Forum Urząd organizuje jedno główne spotkanie w listopadzie każdego roku. 
Spotkanie w zależności od potrzeb składa się z wykładów, paneli, warsztatów, konsultacji, 
debat i innych form edukacyjnych.  

§26. W razie potrzeby w ciągu całego roku mogą być organizowane na wniosek organizacji 
dodatkowe spotkania w ramach Forum. 

§27. W zależności od możliwości spotkania w ramach Forum mogą mieć charakter wyjazdowy. 



§28. Standardowo spotkania w ramach Forum są jednodniowe, jednakże możliwa jest organizacja 
dłuższych spotkań. 

§29. Przy organizacji spotkań Urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi. 
 

Siedziba Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 
 

§30. Sala konferencyjna (sala numer 11) znajdująca się w budynku Centrum może być użyczana 
bezpłatnie organizacjom pozarządowym. 

§31. W celu skorzystania z sali konferencyjnej organizacja składa wniosek w formie pisemnej do 
Urzędu w terminie siedmiu dni kalendarzowych przed wnioskowanym dniem skorzystania z 
sali. 

§32. W miarę zasobów lokalowych możliwe jest udostępnianie lokalu w budynku Centrum 
przeznaczonego na siedzibę organizacji. 

§33.  Lokal udostępniany jest nieodpłatnie za wyjątkiem opłat za wykorzystanie mediów.  
§34. Szczegółowe zasady udostępnienia lokalu uregulowane są w odrębnej umowie zawartej między 

Urzędem a organizacją. 
§35. W przypadku chęci uzyskania siedziby w lokalu Centrum organizacja musi złożyć wniosek w 

formie pisemnej do Urzędu. 
§36. W razie możliwości Urząd zapewnia dostęp w Centrum do sprzętu biurowego (w tym 

kserokopiarki, komputera, drukarki, rzutnika multimedialnego) oraz Internetu 
bezprzewodowego. 

§37. W siedzibie Centrum znajduje się tablica ogłoszeń.  
§38. Organizacje pozarządowe mają prawo do zamieszczania na tablicy ogłoszeń informacji 

o swojej działalności oraz zaproszeń. 
§39. Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń wszystkie istotne informacje kierowane do organizacji pozarządowych. 
§40. Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni dyżury w budynku 

Centrum co najmniej raz w tygodniu. 
§41. Podczas dyżuru Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi udziela 

wsparcia informacyjnego dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich 
współpracy z Gminą. 

§42. Istnieje możliwość wsparcia działania Centrum przez wolontariuszy. 
 

Wspólna kampania organizacji pozarządowych 
 
§43. Organizacje pozarządowe organizują wspólną akcję kierowaną do mieszkańców Gminy 

w celu promocji sektora pozarządowego oraz edukacji mieszkańców na temat organizacji i 
aktywności obywatelskiej. 

§44. Tematyka danej akcji wybierana jest na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. 
§45. Zakłada się organizację jednej wspólnej akcji rocznie. 
§46. Urząd wspiera organizacje w organizowanej przez nie akcji w miarę możliwości i potrzeb w 

sposób merytoryczny, organizacyjny, rzeczowy, finansowy i inny. 
 

Piknik Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych podczas Dni Gryfina 



 
§47. Podczas Dni Gryfina obchodzony jest Piknik Gryfińskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych, którego celem jest prezentacja i promocja organizacji pozarządowych, oraz 
wymiana doświadczeń między przedstawicielami organizacji i ich integracja. 

§48. Piknik jest wpisany w oficjalne obchody Dni Gryfina. Informacja o Pikniku znajduje się w 
materiałach promocyjnych Dni Gryfina. 

§49. Organizacja ma prawo do prezentacji swojej działalności podczas pikniku w miejscu 
wyznaczonym przez Gryfiński Dom Kultury. 

§50. Zagospodarowanie wyznaczonego miejsca należy do organizacji uczestniczących 
w pikniku. 

 
Wspólne wyjazdy organizacji pozarządowych 

 
§51. W miarę posiadanych środków finansowych Urząd dofinansowuje wyjazdy organizacji 

pozarządowych na konferencje, seminaria, fora i inne wydarzenia dotyczące sektora 
pozarządowego. 

§52. Urząd może organizować wizyty studyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 
zlecać ich realizację organizacjom pozarządowym. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§53. Organizacje pozarządowe podczas realizacji zadań dofinansowanych lub wspieranych 

w inny sposób przez Gminę zobligowane są do zamieszczania informacji o otrzymanym 
wsparciu.  

§54. Organizacje pozarządowe promują Gryfińskie Centrum Organizacji Pozarządowych podczas 
realizowanych przez siebie działań. 

§55. Raz do roku Urząd dokonuje procesu ewaluacji realizacji programu. 
§56. Ewaluacja przeprowadzana jest wspólnie przez przedstawicieli Urzędu i organizacji 

pozarządowych. 
 

 

 

 


