POWIAT KOŁOBRZESKI

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2012 ROK

Kołobrzeg, kwiecień 2012 r.

WPROWADZENIE
Rada Powiatu w Kołobrzegu Uchwałą Nr XIII/86/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art.
5a ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
Program Współpracy na 2012 r. był wynikiem kilkuletnich doświadczeń. Powstał
we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o wiedzę i praktykę
pracowników Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz pracowników jednostek
organizacyjnych Powiatu (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
Program regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Miał na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do działania wymienionym
podmiotom oraz włączenie ich w system funkcjonowania powiatu na zasadzie
partnerstwa. W praktycznym znaczeniu był jednym z kryteriów oceny ofert (pod kątem
ich zbieżności z celami i zadaniami powiatu) podmiotów ubiegających się o dotacje na
wsparcie realizacji zadań publicznych wskazywanych w ofertach.
Współpraca Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi była
realizowana na różnych płaszczyznach:
1) finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji,
2) pozafinansowej, która polegała na:
 tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczymopiniującym (np. komisja konkursowa, zespół doradczo-opiniujący),
 publikowaniu ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz
na stronie internetowej powiatu,
 konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok,
 udzielaniu porad i konsultacji m.in. w sprawach rejestracji organizacji
pozarządowych, ich bieżącej działalności.
Program Współpracy na 2012 rok realizowany był we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez pracownika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu tj. koordynatora współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
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I.

Współpraca finansowa – powierzenie lub wsparcie wykonania zadania
publicznego.

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEW 2012 ROKU.
(forma otwartych konkursów ofert)

Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota
udzielonej
dotacji
(w zł.)

Zakres
zadania

1

Stowarzyszenie Użytkowników
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i
Przyjaciół FENIKS

Prowadzenie Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi

353 430,00

pomoc społeczna

2

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Kołobrzegu

Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną

287 839,00

pomoc społeczna

3

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Kołobrzegu

Prowadzenie Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
(dla niepełnosprawnych
intelektualnie)

174 845,00

pomoc społeczna

4

Uczniowski Klub Sportowy „OPP
– POWIAT KOŁOBRZESKI

Propagowanie uprawiania
piłki siatkowej wśród dzieci i
młodzieży z terenu powiatu
kołobrzeskiego

67 000,00

upowszechnianie kultury
fizycznej

5

Fundacja BEZPIECZNY POWIAT

Powiatowy program
zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku
publicznego

23 000,00

porządku
i bezpieczeństwa
publicznego

6

Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia –
programy edukacyjne

8 000,00

ochrona i promocja
zdrowia

7

Kołobrzeskie Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne

Profilaktyka wysiękowego
zapalenia ucha środkowego
dzieci w wieku
wczesnoszkolnym

6 000,00

ochrona i promocja
zdrowia

8

Stowarzyszenie AMAZONEK

Edukacja i rehabilitacja kontra
rak piersi

6 000,00

ochrona i promocja
zdrowia

9

Stowarzyszenie Użytkowników
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i
Przyjaciół FENIKS

Program edukacyjny dla
mieszkańców powiatu
kołobrzeskiego

5 000,00

ochrona i promocja
zdrowia
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10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie

Wsparcie realizacji programu z
zakresu pomocy społecznej na
rzecz dzieci i rodzin
naturalnych i zastępczych

11

Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizacyjnego im.
Kazimierza Lisieckiego
Koszalińska Delegatura

Szkolenie i doradztwo
metodyczne dla jednostek
pomocy społecznej powiatu
kołobrzeskiego

100 000,00

pomoc społeczna

29 000,00

pomoc społeczna

DOTACJE Z OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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II.

Pozakonkursowe formy wsparcia finansowego – ogólna kwota 35 192,27 zł.

Lp. WNIOSKODAWCA

KWOTA DOFINANSOWANIA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

1

Miejski Klub
Udział w rozgrywkach III Ligii Piłki Nożnej w sezonie 2012, promocja
Piłkarski „Kotwica” Powiatu Kołobrzeskiego.
Kołobrzeg.

20.000 zł

2

Liga Morska i
Rzeczna

Organizacja imprez powiatowych o charakterze turystycznosportowym pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego: XI Regaty
Smoczych Łodzi, Regaty na łodziach DZ, Jazda rowerem po desce na
wodzie.

3

PTTK

Organizacja imprezy ogólnopolskiej o charakterze sportowy pod
patronatem Starosty Kołobrzeskiego: 46 Rajd Szlakiem Walk 1 Armii
Wojska Polskiego w ramach obchodów 67 rocznicy Walk o Kołobrzeg i
Zaślubin Polski z Morzem

4

Stowarzyszenie
„Porozumienie
Samorządowe
Kołobrzeg 2010”

Organizacja imprezy powiatowej o charakterze kulturalnym - VI
Noworoczne Spotkanie Organizacji Pozarządowych z wręczeniem
nagrody „Kołobrzeska Róża Wiatrów”.

1 750,00 zł

5

Klub Jeździecki
„Derby”

Organizacja imprezy powiatowej o charakterze sportowym pod
patronatem Starosty Kołobrzeskiego – Regionalne Towarzyskie
Halowe Zawody w skokach przez Przeszkody

1 000,00 zł

6

UKS „Zapasy
Kołobrzeg”

Organizacja imprezy ogólnopolskiej o charakterze sportowym pod
patronatem Starosty Kołobrzeskiego - Mistrzostwa Polski Juniorów .

147,00 zł

7

Kołobrzeskie
Towarzystwo
Kultury Fizycznej
Sportu i Rekreacji „
Wybrzeże”

Organizacja imprezy powiatowej o charakterze sportowym pod
patronatem Starosty Kołobrzeskiego - II Mistrzostwa Powiatu
Kołobrzeskiego Szkół Ponadgimnazjalnych i I Mistrzostwa Powiatu
Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc.

997,55 zł

8

SzKS „Gens”

Organizacja imprezy powiatowej o charakterze sportowym pod
patronatem Starosty Kołobrzeskiego – IV Otwarty Turniej Szachowy o
Puchar Starosty Kołobrzeskie w ramach rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja

300,00 zł

9

Jacht Klub Morski
Joseph Conrad

Festiwal Piosenki Szantowej i Marynarskiej „Na Fali” - organizacja
imprezy powiatowej o charakterze kulturalnym pod patronatem
Starosty Kołobrzeskiego

699,99 zł

10 MUKS Kotwica 50

X Ogólnopolski Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup” - impreza
ogólnopolska o charakterze sportowym pod patronatem Starosty
Kołobrzeskiego.

447,73 zł

11 Jacht Klub
Kołobrzeg

Organizacja imprezy powiatowej o charakterze rekreacyjnosportowym. Współdziałanie z org. pozarządowymi i innymi
instytucjami w zakresie promocji powiatu. Patronat Starosty
Kołobrzeskiego - Dzień Dziecka na Wodzie.

200,00 zł

2 500,00 zł

350,00 zł
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Lp. WNIOSKODAWCA

KWOTA DOFINANSOWANIA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

12 Oddział Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
Związku OSPRP,
pożarom” - organizacja imprezy ogólnopolskiej o charakterze
edukacyjno-kulturalnym pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego

250,00 zł

13 Stowarzyszenie
Impreza ogólnopolska o charakterze sportowo-turystycznym pod
Turystyki
patronatem Starosty Kołobrzeskiego - VII Kołobrzeski Maraton
Rowerowej „Bicykl” Rowerowy

1 300,00 zł

14 Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów

2 000,00 zł

Wymiana partnerska między Powiatem Barnim a Powiatem
Kołobrzeskim zgodnie z umową partnerską z dnia 2 maja 2002 r.
Wyjazd delegacji Zarządu Rejonowego PZE,RiI na obchody święta
Miasta Eberswalde

15 Stowarzyszenie
Organizacja imprezy ogólnopolskiej o charakterze rekreacyjnoMiłośników Dawnej turystycznym pod patronat Starosty Kołobrzeskiego - VIII Spotkanie
Motoryzacji
Pojazdów Zabytkowych

300,00 zł

16 Gminny Klub
Szachowy Gens

250,00 zł

Udział zawodników GKSz „Gens” w Lidze Juniorów w szachach.

17 Klub Wędkarstwa XVI Otwarte Zawody Spiningowe „Salmo Parsęty 2012” - impreza
Sportowego Salmo cykliczna, ogólnopolska o charakterze rekreacyjno-sportowym
Kołobrzeg
patronat Starosty Kołobrzeskiego. Promocja walorów przyrodniczych
Powiatu oraz popularyzacja turystyki wędkarskiej

500,00 zł

18 Kołobrzeskie
Towarzystwo
Cyklistów, SP

I Gwiaździsty Rajd Rowerowy o Puchar Bałtyku 2012 - promocja
regionu, atrakcji turystycznych oraz ścieżek rowerowych na terenie
naszego Powiatu. Impreza ogólnopolska.

500,00 zł

19 Stowarzyszenie
Osób z Chorobami
Układu Krążenia

Obchody X rocznicy Światowego Dnia Serca - coroczna impreza
powiatowa o charakterze edukacyjnym, propagowanie zdrowego
trybu życia, patronat Starosty Kołobrzeskiego. Profilaktyka
prozdrowotna.

450,00 zł

20 Kolegium Prezesów Powiatowy Konkurs na Najładniejszy Ogród Rodzinny w Powiecie
Rodzinnych
Kołobrzeskim – impreza powiatowa pod patronatem Starosty
Ogrodów
Kołobrzeskiego.
Działkowych

250,00 zł

21 Akademia Piłkarska Zakup strojów sportowych dla drużyny juniorów z Akademii
Kotwica Kołobrzeg Piłkarskiej. Współdziałanie z org. pozarządowymi i innymi instytucjami
w zakresie promocji powiatu

1 000,00 zł

5

POZAKONURSOWE FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
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II.

Współpraca pozafinansowa

Czynna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze
zaspakajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, pozwala również na prawidłowe
diagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców powiatu.
W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:
 przesłano sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
do Stowarzyszenia Klon/Jawor. Stowarzyszenie to regularnie monitoruje, analizuje
i upublicznia informacje w zakresie współpracy z NGO z administracją publiczną;
 opracowano i przekazano sprawozdanie do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, które monitoruje funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie;
 ufundowano puchary, nagrody, przekazywano materiały promocyjne dla wielu
organizacji;
 bieżące umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu informacji, aktualnych aktów prawnych i
ich nowelizacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
 koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco udzielał
przedstawicielom organizacji pozarządowych informacji i porad związanych przede
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wszystkim z działalnością statutową, pozyskiwania środków w ramach konkursów
ofert, zasad rozliczania dotacji etc.,
 przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie projektu budżetu powiatu,
III.

Osiągnięte efekty

Dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zlecać
realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, które posiadają wiedzę,
doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę w danej dziedzinie, co pozwala na profesjonalną
realizację zadań publicznych zlecanych przez Powiat.
1. Pomoc społeczna
W zakresie pomocy społecznej organizacje pozarządowe tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi z upośledzeniem umysłowym oraz Dom Pomocy Społecznej
dla wyżej wymienionych osób. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Dotację na realizację w/w zadań Powiat otrzymuje od Wojewody
Zachodniopomorskiego. Dzięki realizacji tych zadań przez Stowarzyszenia, samorząd wojewódzki
za pośrednictwem m.in. powiatu kołobrzeskiego może systemowo realizować zapisy ustawy o
zdrowiu psychicznym (art.5 i 6 cytowanej ustawy). Dzięki realizacji wskazanych zadań mieszkańcy
powiatu kołobrzeskiego, którzy potrzebują tego typu placówek mają zapewnioną profesjonalną
opiekę i wsparcie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie od 5 lat realizuje w powiecie
kołobrzeskim zadanie publiczne pn. „Wsparcie realizacji programu z zakresu pomocy
społecznej na rzecz dzieci i rodzin naturalnych i zastępczych”.
Głównym celem realizacji zadania było prowadzenie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny.
Punkt Wsparcia miał za zadanie wspomaganie organizatora pieczy zastępczej w
wypełnianiu powierzonych mu obowiązków oraz budowa lokalnego systemu opieki i
wsparcia nad dzieckiem i rodziną zapewniającego wszystkim dzieciom możliwość
rodzinnych form opieki. Priorytetem dla Punktu Wsparcia było działanie zmierzające do
powrotu dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również z rodzin
zastępczych pod opiekę rodzin biologicznych. Punkt wsparcia Dziecka i Rodziny promował
ideę rodzinnych form opieki, dlatego przez okres realizacji zadania pozyskiwał i szkolił
kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze.
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego Koszalińska
Delegatura w 2012 r. realizował zadania wspierania w Powiecie Kołobrzeskim systemów
pomocy dziecku i rodzinie działający w oparciu o instytucje, jednostki organizacyjne i
organizacje oraz doskonalił skuteczność form pracy i współpracy między tymi
podmiotami. Celami szczegółowymi były:
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 podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką dziecka i rodziny,
 udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia dziecku i rodzinie,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Komitet realizował m.in. cykl szkoleń dla grup zawodowych w następujących tematach:
 procedura Niebieskiej Karty,
 patomechanizmy zachowań przemocowych,


interdyscyplinarny model pomocy dziecku i rodzinie

 Błędy wychowawcze rodziców – niezbędnik metodyczny dla pracowników
socjalnych.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
Powiat Kołobrzeski na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczył w 2012 r.
kwotę 25 000 zł.
PCK Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu. W ramach realizacji zadania publicznego
pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” aktywizowano środowiska lokalne
do działań związanych z honorowym krwiodawstwem poprzez organizację konkursów i
olimpiad zawierających tematykę honorowego krwiodawstwa, podnoszono poziom
wiedzy i sprawdzano umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przez młodzież
szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowano imprezy integrujące środowisko honorowych
dawców krwi.
Wymiernymi efektami realizacji zadania było:
 ok. 100 uczniów zdobyło i utrwaliło umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 431 uczniów brało udział w prelekcjach, których zadaniem było pogłębienie wiedzy
na temat honorowego krwiodawstwa i międzynarodowego prawa humanitarnego,
 80 krwiodawców i wolontariuszy wzięło udział w Rejonowej Akademii Honorowych
Dawców Krwi,
 35 młodych krwiodawców wzięło udział w Turnieju Piłki Nożnej.
Kołobrzeskie
Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne
realizowało
zadanie
pn. „Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego dzieci w wieku
wczesnoszkolnym”. Zadanie skierowane było do środowiska szkolnego dzieci w grupie
wiekowej najbardziej narażonej na problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
W zadaniu uczestniczyło 19 wolontariuszy, których praca polegała głównie na
przygotowaniu materiałów dla szkół, uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami i
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nauczycielami (430 rodziców i nauczycieli wzięło udział w spotkaniach), a także w
bezpośrednim badaniu laryngologicznym i tympanometrycznym dzieci. W 2012 roku
zadanie realizowane było miejscowościach: Gościno, Robuń, Rymań, Dębica, Starnin,
Siemyśl. Przebadano łącznie 398 uczniów, ujawniono 61 patologii, co stanowi 15,33%
badanych. Dzieci zostały skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia w palcówkach służby
zdrowia.
Stowarzyszenie Amazonek realizowało zadanie pn. „Edukacja i profilaktyka kontra
rak piersi”. Dzięki dotacji na w/w projektowi organizowano wykłady z zakresu profilaktyki
dla Amazonek, organizowano wyjazdy edukacyjno-rehabilitacyjne dla członków
Stowarzyszenia, które miały na celu podreperowanie kondycji psychicznej, ale również
zmniejszenie objawów zmian fizycznych po operacji raka piersi. W wyjazdach wzięło
udział 26 Amazonek. Dla kobiet po leczeniu raka piersi prowadzona była gimnastyka
ogólna (80 godz.), masaż i drenaż limfatyczny ręki, z którego skorzystało 43 członkinie. W
ramach projektu przeprowadzono 20 godz. Terapii psychologicznej, z której skorzystało 21
członkiń i 2 godz. Warsztatów  psychologicznych, w których wzięło udział 13 Amazonek.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich
Rodzin i Przyjaciół „Feniks” realizowało projekt pn. „Program edukacyjny dla
mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz
zapobiegania zaburzeniom psychicznym”. Głównym celem zadania było dostarczenie
wiedzy na temat chorób psychicznych, zaburzeń nerwicowych, lękowych, wszelkiego
rodzaju zaburzeń psychicznych, edukacji alkoholowej na temat uzależnień oraz
współuzależnieni oraz wszelkich dysfunkcji obecnych w rodzinie. Zadanie realizowane
było poprzez sesje wyjazdowe do gmin: Rymań, Siemyśl, Dygowo. Udzielono 95 porad
indywidualnych, w spotkaniach grupowych, rodzinnych uczestniczyło 30 osób.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - kwota dotacji 23 000,00 zł.
Fundacja „Bezpieczny Powiat” realizowała zadanie pn. „Powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego”. Zadanie realizowane było poprzez:
 sfinansowanie zakupu specjalistycznego ubrania bojowego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ramlewie,
 zakupienie hełmów strażackich (bojowych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Drozdowie,
 zakupienie urządzenia GPS do szybkiego zlokalizowania miejsca zdarzenia dla POSP
„TRYTON”,
 przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie obuwie strażackie
i kominiarki niepalne,
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 zakupienie piły motorowej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stojkowie,
 sfinansowanie zakupu nagród na turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”
dla dzieci i młodzieży organizowany przez Komendę Powiatową Policji,
 przekazanie specjalistycznych ubrań bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ustroniu Morskim,
 zakupienie mundurów polowych dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej
w Kołobrzegu,
 zakupienie radiotelefonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej – kwota dotacji 67 000,00 zł.
Celem realizacji zadania w 2012 r. było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu
Powiatu Kołobrzeskiego rozwijanie umiejętności sportowych oraz upowszechnianie gry w
piłkę siatkową. UKS „OPP – Powiat Kołobrzeski” umożliwił dzieciom i młodzieży
współzawodnictwo w ramach ligi wojewódzkiej. Dodatkowo Klub był organizatorem
powiatowej ligi piłki siatkowej, która jest adresowana przede wszystkim do młodzieży z
terenów wiejskich, organizował obozy sportowe, udział w turniejach krajowych i
zagranicznych.
Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację zadań w 2012 r. w pełni
i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystały dotację na realizację w/w zadań.

IV.

Organizacje pozarządowe w liczbach

1. Ilość organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kołobrzeskiego –
stan na 31.12.2012 r.
 Fundacje – 8
 Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 96
 Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 12
 Stowarzyszenia zwykłe – 30
 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – 35
 Uczniowskie Kluby Sportowe – 25
 Ochotnicze Straże Pożarne – 23
2. Stowarzyszenia zarejestrowane w 2012 r. w KRS:
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 Stowarzyszenie Kreatywni Kolo.Brzeg,
 Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu.
3. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wpisane w 2012 r. do ewidencji SKF prowadzonej
w Starostwie:
 Taneczny Klub Sportowy „BESTA”,
 Klub Jeździecki "DERBY",
 Gościński Klub Morsów "Morsjanie",
 Stowarzyszenie Sportowe "NADMORSKI BASKET AMATORSKI".
4. Stowarzyszenia zwykłe powstałe w 2012 r.:
 Stowarzyszenie Osób Ubiegających się o mieszkania komunalno-socjalne w gminie
Miasto Kołobrzeg,
 Stowarzyszenie Armatorów Rybołówstwa Morskiego,
 Stowarzyszenie "DIALOG NA RZECZ WSPIERANIA DZIAŁAŃ DLA DOBRA
MIESZKAŃCÓW I GMINY SIEMYŚL"
5. Fundacje zarejestrowane w KRS w 2012 r.:
 „Kołobrzeg Bez Barier”
V.

Wnioski
Myślę, że organizacje pozarządowe dobrze oceniają współpracę z organami
powiatu kołobrzeskiego. Nie zaobserwowano napięć i konfliktów w relacjach
stowarzyszenia – samorząd. Pojawiające się problemy dotyczyły zasad ubiegania się o
wsparcie finansowe, wielkości dotacji i sposobu jej rozliczania. Koordynator ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi starał się wyjaśniać i rozwiązywać
wszelkie kwestie na bieżąco.
Podsumowanie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
Program współpracy pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi,
kompetentnymi i sprawnymi organizacyjnie podmiotami, z którymi Powiat Kołobrzeski
współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia
społecznego.
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Celem nadrzędnym współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami
pozarządowymi było wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
 podnoszenie efektywności i skuteczności działań w sferze realizacji zadań
publicznych,
 tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
powiatu,
 wspieranie działań społecznych na rzecz powiatu.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kołobrzeskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” jest dokumentem podsumowującym rok
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opracowanie:
Marzena Ciepłuch – naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych
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