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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 2020, który zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 z późn. zm.) 

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

Roczny program współpracy, przyjęty Uchwałą Nr XV/130/19 z dnia 28 listopada 2019 r., 

określał zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora 

pozarządowego. Realizacja programu odbywała się w całkiem nowej i nieznanej sytuacji 

związanej ze stanem epidemicznym oraz szeregiem obostrzeń z nim związanych. Nikt nie 

przewidział, że epidemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 zmieni tak wiele w realizacji działań 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe, zmieniając jednocześnie wypracowane formy 

współpracy z samorządami. Możliwość działania została poważnie ograniczona powodując 

trudności w dotychczasowym funkcjonowaniu. Pomimo tych wszystkich zmian i obostrzeń Gmina 

Gryfino w możliwie najbezpieczniejszy sposób, zgodny z obowiązującym prawem, które w ciągu 

całego roku dosyć dynamicznie ulegało ciągłym zmianom, starała się je wspierać. Można w tej 

sytuacji odnaleźć również kilka pozytywnych aspektów polegających m.in. na świeżym spojrzeniu 

na sposób realizacji działań, nowym podejściu do problemów, nowych formach dotarcia do 

odbiorców, działaczy czy mieszkańców, jak również wykorzystywaniu internetu w realizowaniu 

swoich celów poprzez organizowanie spotkań, szkoleń oraz treningów w formie on-line. 

Oczywiście nie zastąpiło to kontaktów międzyludzkich i nadal wiele organizacji pomimo 

wprowadzeniu tych wszystkich środków nie było w stanie realizować się w 100 %, jednak zdobyło 

cenne doświadczenia oraz otworzyło się na nowe możliwości realizacji swoich celów statutowych 

a Gmina Gryfino dołożyła wszelkich starań, aby tak się stało.  

Roczny program współpracy skonkretyzował obszary i zasady oraz formy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 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. Do projektu programu 

współpracy nie wniesiono żadnych uwag. 

Głównym celem programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami, co pozwoliło zaspokoić potrzeby mieszkańców. Partnerstwo to w związku  



 2

z obostrzeniami przybierało różne formy, które niestety w pewnym stopniu ograniczały 

możliwość realizacji wszystkich zadań, gdyż ich wykonanie musiało być dostosowane  

do obowiązujących obostrzeń. Ponadto dokument zakładał realizację celów szczegółowych, 

takich jak: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycje. W związku z tym zawiązała się grupa nieformalna, 

która pomimo zagrożeń i wielu niewiadomych wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie oraz 

jednostkami OSP zrealizowała wiele zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy. Grupa ta zainicjowała działanie, jakim było szycie maseczek ochronnych, 

które to stały się naszą codziennością przy wszystkich kontaktach międzyludzkich. Maseczki były 

dostarczane mieszkańcom Miasta i Gminy w Gryfinie przy pomocy OSP, organizacji 

pozarządowych, sołtysów, spółdzielni mieszkaniowych oraz pracowników urzędu. Prowadzono 

również dezynfekcję miejsc publicznych takich jak przystanki autobusowe, ciągi chodnikowe (przy 

współpracy z OSP). Uruchomiono program dla seniorów pn. „Dzień dobry Pomagam”, w ramach 

którego zapewniono seniorom oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo pomoc w zakupach 

artykułów spożywczych, leków oraz artykułów pierwszej potrzeby, pomagano przy wyprowadzaniu 

zwierząt domowych. Na uwagę zasługuje również inicjatywa lokalnych przedsiębiorców wsparta 

przez gminę polegająca na przygotowaniu śniadania wielkanocnego dla osób najbardziej 

potrzebujących. Podejmowano i realizowano wiele zadań mających na celu pomoc mieszkańcom. 

W roku 2020 w sposób bardzo naturalny uruchomił się wolontariat, który niósł bezinteresowną 

pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy (osobom starszym, niepełnosprawnym), 

niejednokrotnie stojąc na linii frontu narażając swoje zdrowie. W trakcie realizowanego programu 

została zawarta polisa ubezpieczeniowa dla grupy 50 wolontariuszy, ponadto zostali oni 

zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, aby mogli realizować zadania. 

Współpraca z organizacjami odbywała się na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności 

każdej ze stron.  

 

 

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 powierzania 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 2020 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert  

na realizację 8 zadań. W ramach rozstrzygnięcia podpisano 7 umów, przekazując dotacje  
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w łącznej wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wszystkie 

otwarte konkursy ofert ogłaszane były poprzez generator „witkac”. 

 W roku 2019 podpisano umowy wieloletnie na realizację zadań z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. Kontynuacja tych umów w 2020 roku objęła 20 zadań  

na łączną kwotę w wysokości 740.750,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych 00/100). 

 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”. 

 W 2020 roku organizacje złożyły 13 ofert na realizację zadań publicznych w trybie 

uproszczonym. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podpisał 7 umów na realizację zaproponowanych 

zadań, odmówił realizacji 1 oferty w związku z zawieszeniem organizowania imprez artystycznych  

i rozrywkowych na terenie woj. zachodniopomorskiego z powodu wirusa Covid-19,  

1 oferta nie spełniła wymogów formalnych a 4 zostały wycofane przez organizacje pozarządowe. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w tym trybie wyniosła 42.500,00 zł (słownie: 

czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

 

Zestawienie realizacji zadań publicznych w trybie uproszczonym w roku 2020 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Wysokość 

dofinansowania 

1. Gryfiński Klub Sportowy 
„Delf” w Gryfinie 

Organizacja triathlonowego 
obozu sportowego. 8.000,00 zł 8.000,00 zł 
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2. Uczniowski Klub 
Sportowy „Kliasen Team” Każdy może być sportowcem. 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 
Amazonek „Ewa” 

Profilaktyka po chorobie 
nowotworowej. 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

5. Stowarzyszenie Klub 
Piłki Ręcznej Gryfino 

Organizacja V Memoriału 
Marka Zielonki w Piłce  
Ręcznej w Gryfinie. 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 

6. 
Klub Sportowy 

"Energetyk” 

Ogólnopolskie Mistrzostwa w 
Kajakarstwie o Puchar 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

5.000,00 zł 5.000,00 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. 

5.500,00 zł 5.500,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 42.500,00 zł 

 

 

 

 

Łącznie, w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2020 

przekazano kwotę 948.250,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 
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ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. KF/III/2020 Ludowy Klub Sportowy 
„Odrzanka” Radziszewo 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Daleszewo. 5.000,00 zł 

2. KF/VIII/2020 Ludowy Klub Sportowy „Grot" 
Gardno 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Gardno. 5.000,00 zł 

3. KF/V/2020 Gminny Klub Sportowy 
„Błękit" Pniewo 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Pniewo. 5.000,00 zł 

4. KF/VII/2020 Stowarzyszenie „Sparta” 
Sobiemyśl 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Sobiemyśl. 5.000,00 zł 

5. KF/VI/2020 Uczniowski Klub Sportowy 
„Wicher” Steklno 

Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Steklno. 5.000,00 zł 
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6. KF/II/2020 Uczniowski Klub Sportowy 
„Wicher” Steklno 

Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki nożnej seniorów na rzecz 
miejscowości Steklno. 

10.000,00 zł 

7. Tryb 
uproszczony 

Gryfiński Klub Sportowy 
„Delf” w Gryfinie Organizacja triathlonowego obozu sportowego. 8.000,00 zł 

8. Tryb 
uproszczony 

Uczniowski Klub Sportowy  
„Kliasen Team” Każdy może być sportowcem. 5.000,00 zł 

9. Tryb 
uproszczony 

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

10. Tryb 
uproszczony 

Stowarzyszenie Klub Piłki 
Ręcznej Gryfino 

Organizacja V Memoriału Marka Zielonki w Piłce 
Ręcznej w Gryfinie. 5.000,00 zł 

11. Tryb 
uproszczony Klub Sportowy „Energetyk” Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kajakarstwie o 

Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. 5.000,00 zł 
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12. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/02/2019-
2023 

Uczniowski Klub Pływacki 
"Marlin" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie pływania. 28.900,00 zł 

13. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/03/2019-
2023 

Ludowy Klub Sportowy 
„Odrzanka” Radziszewo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki nożnej seniorów na rzecz 
miejscowości Daleszewo. 

35.700,00 zł 

14. 

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. 

17.450,00 zł 

15. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/05/2019-
2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Energetyk Junior" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie kolarstwa. 16.450,00 zł 

16. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/06/2019-
2023 

Ludowy Klub Sportowy "Grot" 
Gardno 

Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki nożnej seniorów na rzecz 
miejscowości Gardno. 

32.150,00 zł 
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17. 

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. 

21.000,00 zł 

18. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/08/2019-
2023 

Uczniowski Klub Sportowy  
"Biały Pion" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie sportu szachowego. 15.700,00 zł 

19. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/09/2019-
2023 

Ludowy Klub Sportowy  
"Piast" 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych  
w społecznościach wiejskich. 13.150,00 zł 

20. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/11/2019-
2023 

Gminny Klub Sportowy 
"Błękit" Pniewo 

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

12.450,00 zł 

21. 

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 
rzecz Gryfina. 

78.850,00 zł 

22. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/13/2019-
2023 

Klub Sportowy "Energetyk" Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa. 34.450,00 zł 
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23. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/14/2019-
2023 

Stowarzyszenie Klub Piłki 
Ręcznej Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki ręcznej seniorów na rzecz Gryfina. 58.950,00 zł 

24. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/15/2019-
2023 

Stowarzyszenie Klub Piłki 
Ręcznej Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie piłki ręcznej na rzecz 
Gryfina. 

37.050,00 zł 

25. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/16/2019-
2023 

Klub Sportowy "Energetyk" 
Organizacja współzawodnictwa sportowego  
w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów  
na rzecz Gryfina. 

134.900,00 zł 

26. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/17/2019-
2023 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. 
 

80.250,00 zł 

27. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/18/2019-
2023 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
"Hermes" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej. 31.850,00 zł 
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28. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/19/2019-
2023 

Gryfiński Klub Sportowy  
"Delf" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży w zakresie triathlonu. 55.450,00 zł 

29. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/21/2019-
2023 

Klub Sportowy "Polonia" 
Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w 
zakresie piłki nożnej oldboyów na rzecz Gryfina. 6.000,00 zł 

30. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/23/2019-
2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Energetyk Junior" 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w 
zakresie piłki nożnej dziewcząt na rzecz Gryfina. 21.750,00 zł 

31. 

Umowa 
wieloletnia 
KF/24/2019-
2023 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpijczyk” Gryfino 

Organizacja współzawodnictwa sportowego w 
zakresie koszykówki dziewcząt na rzecz Gryfina. 8.300,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 808.750,00 zł 
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ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Tryb 
uproszczony 

Stowarzyszenie Amazonek 
"Ewa" Profilaktyka po chorobie nowotworowej. 4.000,00 zł 

2. 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. 

5.500,00 zł 

3. 

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: 89.500,00 zł 
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ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

 

Lp. Nr zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. WDG/01/2020 Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w Gryfinie 

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

50.000,00 zł 

Łączna kwota dotacji: 50.000,00 zł 
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Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży w zakresie lekkoatletyki” 
 
 
 

 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej”



 14

 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej” 
 
 
 

 
Klub Sportowy „Energetyk” Gryfino – „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kajakarstwie o Puchar Marszałka 

Województwa Podkarpackiego” 
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Stowarzyszenie Klub Piłki Ręcznej Gryfino – „Organizacja V Memoriału Marka Zielonki w Piłce Ręcznej 

w Gryfinie” 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie Klub Piłki Ręcznej Gryfino – „Organizacja V Memoriału Marka Zielonki w Piłce Ręcznej 

w Gryfinie” 
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Gryfiński Klub Sportowy „Delf” w Gryfinie – „Organizacja triathlonowego obozu sportowego” 

 
 
 
 
 

  
Gryfiński Klub Sportowy „Delf” w Gryfinie – „Organizacja triathlonowego obozu sportowego” 
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Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” w Gryfinie – „Organizacja współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego” 
 
 

 
Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” w Gryfinie – „Organizacja współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego”
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Gminny Klub Sportowy „Błękit” Pniewo – „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie 

piłki nożnej dzieci i młodzieży na rzecz miejscowości Pniewo” 
 
 
 
 

  
Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” w Gryfinie – „Profilaktyka po chorobie nowotworowej”
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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” 
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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 np.: 

� wydarzenie związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 
Stowarzyszenie „Pamięć i Prawda”, 

� objęcia Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino działań  
i wydarzeń prowadzonych przez organizacje pozarządowe np.: 
� „Zawody o koronę Gryfina” – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, 

� 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 terenów należących do Gminy Gryfino na np.: 

� realizację projektu „Kino pod gryfińskim NIEBEM” na części terenu przy Centrum 
Wodnym Laguna w Gryfinie – Stowarzyszenie Razem na Plus, 

� organizację jubileuszowego spotkania na terenie Parku Miejskiego w Gryfinie - 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

� 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 widowiskowa w Gryfińskim 

Domu Kultury, w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie – otwarcie wystawy 
prac malarskich pn. „Tchnienie impresjonizmu”, 

� 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”, 
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d) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
e) Polski Związek Niewidomych – Koło w Gryfinie, 
f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Powiatowy, 
g) Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, 

� Placówkach oświatowych w Gryfinie – 2 świetlice – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

� 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: UKS 
„Energetyk Junior”, KS „Energetyk”, KS „Polonia” Gryfino, LKS „Odrzanka” 
Radziszewo, Ligi Obrony Kraju czy MKS „Hermes”, 

� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie udostępniał miejsce na ognisko między 
innymi dla: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie udostępniał nabrzeże – CIT między innymi 
dla: Ligi Obrony Kraju, Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”, 

� przekazywania pucharów, medali, koszulek na organizowane imprezy takie jak: 
� „Zawody o koronę Gryfina” - Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes”, 
� Wojewódzkie Integracyjne Zawody Latawcowe Ligi Obrony Kraju – Ligi Obrony 

Kraju zarząd Powiatowy, 
� „Otwarte Mistrzostwa Gryfina w Tenisie Ziemnym o puchar Burmistrza” – 

Amatorska Sekcja Tenisa Ziemnego, 
� „Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino” na zakończenie sezonu w zawodach 

gołębi pocztowych – Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych, 
� Wydawanie rekomendacji na prośbę organizacji np.: 

� Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Gryfinie, 

� Informowanie, udostępnianie informacji dotyczących możliwości wzięcia udziału  
w szkoleniach, kursach np.: 
� z zakresu składania i rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych, promocji, 

współpracy z samorządem czy prawnych aspektów codziennej działalności 
organizacji, 

� 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, 

� przekazywania gadżetów, materiałów promocyjnych itp., 
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

(pozostała) 

 
Obustronna współpraca z organizacjami pozarządowymi przybierała różne formy, 

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

gotowość do współpracy, jak również wzajemna pomoc, pozytywnie wpływała 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 Gryfiński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna czy też Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

które podjęły 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. 

Najważniejszymi odbiorcami współpracy organizacji pozarządowych z Gryfińskim 

Domem Kultury od lat są przede wszystkim: Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu  

w Gryfinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, gryfińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „MOST”, Stowarzyszenie Amazonek Ewa  

w Gryfinie, lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy Biały Pion w Gryfinie 

oraz Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wsparcie organizacji w głównej mierze przede 

wszystkim polegało na bezkosztowym delegowaniu pracowników Gryfińskiego Domu Kultury 

do współpracy (prowadzenie zajęć artystycznych, obsługa techniczna wydarzeń), bezpłatnym 

udostępnianiu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówkę, bezpłatnej 

oprawie technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) wydarzeń organizowanych przez 

wspomniane podmioty w różnych lokalizacjach, przede wszystkim w plenerze.  

Gryfiński Dom Kultury tradycyjnie współpracował również z lokalnym sztabem WOŚP 

przy organizacji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zakresie wsparcia 

organizacyjno-biurowego, przygotowania nagłośnienia i oświetlenia części artystycznej oraz 

występu artystów-amatorów działających w zespołach artystycznych GDK. 

Ponadto Gryfiński Dom Kultury, administrujący 16 świetlicami wiejskimi na terenie 

Gminy Gryfino, organizował również 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, m.in. lokalnymi 

Kołami Gospodyń Wiejskich, Dziennym Domem Senior + w Gryfinie czy Stowarzyszeniem  

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”. Na uwagę zasługuje też fakt stałej współpracy  

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w ramach której udostępniane były pomieszczenia.  

W administrowanych przez Gryfiński Dom Kultury świetlicach wiejskich w Chwarstnicy, 
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Sobiemyślu i Starych Brynkach mają swoje siedziby przedszkola prowadzone przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (pomieszczenia udostępniane były odpłatnie), w Drzeninie, 

Sobiemyślu i Starych Brynkach działają z kolei świetlice środowiskowe (placówki 

opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym). W tym wypadku pomieszczenia udostępniane były nieodpłatnie. 

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. Każdego 

roku może liczyć na nieocenione wręcz wsparcie ze strony strażaków ochotników nie tylko 

podczas wspomnianych wcześniej akcji związanych z dezynfekcją miejsc publicznych 

(przystanków, ciągów pieszych), ale również podczas zabezpieczania imprez, uroczystości 

lokalnych, kościelnych. Ochotnicze Straże Pożarne wniosła ogromny wkład pracy związanej  

z ochroną mieszkańców w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 np.: pomoc 

w monitorowaniu osób będących na kwarantannie, rozwieszanie plakatów informacyjnych 

dotyczących zagrożeń związanych z wirusem itp. Dzięki wspólnej pracy minimalizowano 

ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto OSP wychodziło  

z inicjatywą realizacji działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. W ramach realizacji tych działań 

pozyskując środki ze źródeł zewnętrznych wraz ze wsparciem gminy zostały zrealizowane 

następujące projekty: 

1) OSP Wełtyń – zakup sprzętu – dofinansowanie gminy wyniosło 4.076,20 zł, 

2) OSP Chwarstnica – zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej 

do działań ratowniczo-gaśniczych” – dofinansowanie gminy wyniosło 9.000,00 zł, 

3) OSP Sobieradz – zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 

dofinansowanie gminy wyniosło 4.466,00 zł, 

4) OSP Wełtyń – zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak” – 2020” – dofinansowanie gminy 

wyniosło 2.500,00 zł, 

5) OSP Radziszewo – szkolenie w zakresie bezpiecznego ozonowania budynków 

użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli i żłobka – dofinansowanie gminy wyniosło 

7.000,00 zł, 

6) OSP Chwarstnica, Radziszewo, Sobieradz – program „Remiza”, w ramach którego 

zamontowano ogniwa fotowoltaiczne (15 sztuk) – dofinansowanie gminy wyniosło 

9.000,00 zł, 

7) Gmina Gryfino wraz z OSP Radziszewo oraz partnerem niemieckim Gesamtschule 

Talsand w Schwedt zrealizowała projekt z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach 
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Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ 

Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pn. „Transgraniczna ochrona mieszkańców ograniczenie 

rozwoju pandemii Covid-19 /Grenzubergreifender Bevolkerungsschutz/Eindammung 

der Corona-Pandemia. Celem projektu był zakup dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 

5 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, 7 Szkół Podstawowych, 7 

Przedszkoli, 6 Oddziałów Przedszkolnych, 3 Punktów Przedszkolnych, 2 Instytucji 

Wsparcia Dziennego, 30 Organizacji Pozarządowych, Żłobka, Biblioteki Publicznej  

i Gryfińskiego Domu Kultury oraz Partnera Niemieckiego środków ochrony osobistej  

w postaci: rękawic, maseczek, płynów do dezynfekcji. Zakupiono również 

profesjonalne maszyny wraz z wyposażeniem do ozonowania pomieszczeń – 

dofinansowanie gminy wyniosło 32.089,12 zł. 

 

  

Ewaluacja programu 

 
Dzięki ewaluacji Gmina Gryfino może sprawdzić na ile zamierzone cele rocznego programu 

współpracy zostały osiągnięte. Dzięki niej nabywamy wiedzę dotyczącą realizacji współpracy 

na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Zdobywamy nowe umiejętności, wymieniamy 

informacje, szukamy nowych rozwiązań, jak również upewniamy się w celowości podjętych 

działań. Ewaluacja umożliwia rozpoznanie zarówno mocnych jak i słabych stron programu, 

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

oczekiwanym rezultatom. 

 W przedstawionej ewaluacji odnosimy się do roku poprzedniego, czyli 2019. 
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EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI  
PROGRAMU 2019 ROK 2020 ROK 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert. 7 4 

2. Liczba zadań ogłoszonych w otwartych konkursach ofert. 36 8 

3. Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert. 37 11 

4. Liczba zadań, na które nie złożono ofert realizacji. 2 1 

5. Liczba wniosków złożonych przez organizacje na realizację zadań 
publicznych z pomięciem otwartego konkursu ofert – tryb 
uproszczony. 

11 13 
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6. Liczba zawartych umów na realizację zadań w trybie 
uproszczonym. 9 7 

7. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych 
ogłoszonych w otwartych konkursach ofert  
(w tym umowy wieloletnie) 

33  
(22-UMOWY WIELOLETNIE) 7 

8. Liczba umów wieloletnich - ogólnie. 23 23 

9. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na 
realizację zadań. 23 13 

10. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych. 0 0 

11. Liczba nie zrealizowanych zadań. 1 3 
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12. Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy 
na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym (w tym 
umowy wieloletnie). 

1.260.900,00 ZŁ 905.750,00 zł 

13. Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy 
na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym. 53.373,00 ZŁ 42.500,00 zł 

14. Liczba inicjatyw objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino 10 1 

15. Liczba organizacji biorąca udział w pracach komisji 
konkursowych. 18 8 

16. Liczba skonsultowanych aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 1 1 
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 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 2020 ogłoszono 4 konkursy na realizację 8 

zadań z różnych sfer pożytku publicznego. W ramach tych konkursów wpłynęło 11 ofert  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jedno zadanie, ogłoszone w drugim 

konkursie ofert nr KF/IV/2020 pn. „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo- 

rekreacyjnego w miejscowości Gardno”, nie złożono żadnej oferty, jednak po ponownym 

ogłoszeniu zadania w 3 konkursie wpłynęły dwie propozycje jego realizacji. W ramach 

otwartych konkursów ofert zawarto 7 umów z 6 podmiotami pożytku publicznego. Należy 

również wspomnieć, że w roku 2020 podpisano 21 aneksów do umów wieloletnich. 20 z nich 

dotyczyło klubów sportowych i realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, dzięki czemu w dobie pandemii i trudnej sytuacji związanej  

z obostrzeniami, w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na działania. Jeden aneks 

dotyczył realizacji zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej. Widać tutaj, że bez 

względu na trudną sytuację epidemiczną, pomimo spadku ilości ogłoszonych konkursów, 

gmina w znacznej ilości wspierała organizacje. Podpisanie umów wieloletnich w znacznym 

stopniu gwarantuje kontynuację działań w kolejnych latach. Wysokość udzielonych dotacji  

w trybie konkursowym wyniosła 905.750,00 zł. Ponadto do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 

składane były oferty na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym. Do końca 2020 

roku wpłynęło 13 ofert tzw. „małych grantów”, z czego zrealizowanych zostało 7. Umowy na 

realizację tych zadań zawarto z 7 organizacjami pozarządowymi. W stosunku do roku 

poprzedniego wpłynęło więcej wniosków, jednak ze względu na obostrzenia związane  

z Covid-19 zrealizowano o dwa zadania mniej. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 

42.500,00 zł.  

 Żadna z zawartych umów realizowanych w 2020 roku nie została zerwana bądź 

unieważniona, jednak trzy zadania nie zostały zrealizowane: 

1) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate”  

- brak dofinansowania zadania w roku 2020 w związku z brakiem akceptacji 

sprawozdania z realizacji zadania w roku 2019; 

2) „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie koszykówki chłopców na 

rzecz Gryfina” – brak dofinansowania zadania w roku 2020 w związku z brakiem 

akceptacji sprawozdania z realizacji zadania w roku 2019; 

3) „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 

Sobiemyśl” – zwrot całości udzielonej dotacji do budżetu gminy w związku  

z niezrealizowaniem zadania w roku 2020. 
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 Organizacje pozarządowe są zapraszane do konsultowania aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, takim przykładem jest roczny 

program współpracy, jednak w 2020 roku żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu 

programu. Biorą również udział w pracach komisji konkursowych, powoływanych w celu 

zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych. W roku 2020 komisje konkursowe zbierały 

się 4 razy i w każdej z nich byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 Urząd Miasta i Gminy wspierając i pomagając stowarzyszeniom oraz klubom 

sportowym z terenu gminy udostępniał informacje o organizowanych szkoleniach, doradzał, 

udostępniał pomieszczenia na realizacje celów statutowych organizacji. 

 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 2020 

w związku z obostrzeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń a właściwie brakiem 

możliwości ich organizacji, takim wyróżnieniem mogło się cieszyć jedno wydarzenie. 

 Podsumowując ewaluację programu widzimy, że z powodu pandemii organizacje 

pozarządowe nie mogły się realizować w takim stopniu jak w roku poprzednim. Niektóre  

z nich zmniejszyły częstotliwość i zasięg swoich działań, jednocześnie nabierając 

doświadczenia związanego z działaniem w trudnych warunkach, pełnych ograniczeń. 

 

 

Podsumowanie 

 
Za nami rok pełen niespodziewanych sytuacji i związanych z nimi wyzwań. Musieliśmy 

nauczyć się jak realizować zadania samorządu, wspierać organizacje, organizować 

wydarzenia, świętować i po prostu funkcjonować w świecie pandemicznych restrykcji. 

Kolejne obostrzenia wprowadzane przez władze państwowe oznaczały zamknięcie nas  

w domach, zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności 

zawodowej i prywatnej do internetu, zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te 

dotknęły chyba każdego obszaru naszego życia.  

 Organizacje pozarządowe jako inicjatywy społeczne oddolne, zazwyczaj z bardzo 

niewielkimi budżetami, działające w dużej mierze w oparciu o wolontariat i społeczne 

zaangażowanie są bardzo wrażliwe na zmiany w otoczeniu. Pandemia koronawirusa 

wpłynęła nie tylko na działania dotychczas prowadzone przez organizacje, ale też na 

podjęcie przez nie nowych zadań. Poziom tych wszystkich aktywności, w dużej mierze 
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związany był z tym, w jakim stopniu organizacje mogły realizować swoje działania za pomocą 

internetu. Gmina starała się wszelkimi dostępnymi środkami ułatwić funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych chociażby poprzez indywidualne wydłużanie terminów składania 

sprawozdań dla organizacji, które miały chwilowe problemy wynikające z przymusowej 

kwarantanny. Zaopatrywała również w środki ochrony osobistej, aby wszystkie podjęte 

działania odbywały się w sposób możliwie najbezpieczniejszy.  

 Organizacje pozarządowe wniosły w realizacje zadań publicznych swój wkład 

finansowy, rzeczowy lub osobowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków 

organizacji. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa  

i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym dobrze wpływała na kontakty  

i wzajemne relacje z trzecim sektorem. Program współpracy służył zwiększeniu skuteczności 

i efektywności realizacji zadań publicznych oraz szeroko rozumianej współpracy, rozwijając 

pozycje gryfińskich organizacji pozarządowych. Potwierdził wolę budowania dialogu 

obywatelskiego i tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw służących 

mieszkańcom. 

 Gmina Gryfino była otwarta na współpracę z podmiotami programu włączając się  

w realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe, 

pomagając w różny sposób. Pomagali wszyscy: gmina – organizacjom, mieszkańcom; 

organizacje – beneficjentom, bogatsi – biedniejszym; młodsi – starszym; energiczni – 

zagubionym. Paradoksalnie, epidemia uruchomiła w nas ogromne pokłady empatii.  

  

Opracowała:  

Barbara Stachoń 

 zatwierdził: 

Z up. Burmistrza 

Z-ca Burmistrza 

Paweł Nikitiński 


