POWIAT KOŁOBRZESKI

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU
W KOŁOBRZEGU
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2017 ROKU

Kołobrzeg, kwiecień 2018 r.

WPROWADZENIE
Rada Powiatu w Kołobrzegu Nr XXII/160/2016 z dnia 28 października 2016 r. w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2017 rok. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 z dnia 2016.11.08).
Program regulował zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Miał on 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 kilku płaszczyznach m.in.:
1) finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji,
2) pozafinansowa, która polegała na:
 publikowaniu ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych oraz
na stronie internetowej powiatu,
 konsultowaniu zadań priorytetowych na kolejny rok,
 udzielaniu porad i konsultacji m.in. w sprawach rejestracji organizacji
pozarządowych, ich bieżącej działalności.
Program Współpracy na 2017 rok realizowany był we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez naczelnika 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.
DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
W 2017 ROKU. – 1 893 313,88 zł.

Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota udzielonej
dotacji
(w zł.)

1

Stowarzyszenie Użytkowników
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i
Przyjaciół FENIKS

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz filii w
Trzyniku

847 708,00

2

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Kołobrzegu

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną

325 463,00

3

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Kołobrzegu

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

509 417,00

4

Fundacja BEZPIECZNY POWIAT

Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego

5

Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Kołobrzegu

Ochrona i promocja zdrowia – programy
edukacyjne

6 000,00

6

Kołobrzeskie Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne

Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha
środkowego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

5 500,00

7

Stowarzyszenie AMAZONEK

Edukacja i rehabilitacja kontra rak piersi

5 500,00

8

Stowarzyszenie Użytkowników
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i
Przyjaciół FENIKS

Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu
kołobrzeskiego

4 000,00

9

Fundacja Centrum Poradnictwa
Prawnego „PRAWNIKON”
Rzeszów

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6

60 725,88

10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Koszalinie

Wsparcie realizacji programu z zakresu pieczy
zastępczej na rzecz dzieci i rodzin zastępczych

90 000,00

11

Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizacyjnego im.
Kazimierza Lisieckiego

Szkolenia i doradztwo metodyczne dla jednostek
pomocy społecznej powiatu kołobrzeskiego

19 000,00

20 000,00
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DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W TRYBIE . ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U.2018.450 T.J. Z DNIA 2018.02.28) W 2017 R.
– 16 500,00 ZŁ.

L.p.

1

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Fundacja Historia Kołobrzegu,
„III ZLOT ZIMNOWOJENNY”
Pamięć i Tożsamość Miasta

2
Fundacji im. Jacka
Kaczmarskiego - Gdańsk

XIV FESTIWAL PIOSENKI
POETYCKIEJ IM. JACKA
KACZMARSKIEGO
„NADZIEJA”

Kwota udzielonej
dotacji (zł)
10 000,00

6 500,00
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ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA UDZIELONEGO KLUBOM SPORTOWYCH
W TRYBIE UCHWAŁY NR XLV/288/2014 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU
Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU
FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ POWIAT KOŁOBRZESKI
- 168 500,00 zł.

Lp. Stowarzyszenie/Klub

Nazwa zadania

Data udzielenia

Kwota w PLN

1

Uczniowski Klub
Sportowy Ognisko
Pracy Pozaszkolnej
"Powiat Kołobrzeski"

"Propagowanie uprawiania
piłki siatkowej wśrósd dzieci
i młodzieży z Powiatu
Kołobrzeskiego"

10.01.2017

145 500,00

2

"Obóz sportowyMiędzyszkolny
przygotowawczy zespołu
Uczniowski Klub
seniorów. Zgrupowanie
Sportowy "KOTWICA
przygotowujące drużynę do
50" w Kołobrzegu
sezonu rozgrywkowego."

11.08.2017

5 000,00

3

"Poprawa warunków
uprawiania sportu przez
zawodników, zakup sprzętu
Wiejski Klub
sportowego, pokrycie
Sportowy "RASEL" w
kosztów organizowania
Dygowie
zawodów sportowych lub
uczestnictwa w tyvh
zawodach."

17.08.2017

3 000,00

4

"Rozgrywanie meczy w
ramach rozgrywek o
Miejski Klub Piłkarski
mistrzostwo III ligi w rundzie
"KOTWICA" w
jesiennej sezonu 2017/2018
Kołobrzegu
Klasy Okręgowej oraz grup
młodzieżowych."

09.10.2017

15 000,00
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ZESTAWIENIE POZAKONKURSOWEGO DOFINANSOWANIA IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2017 R. (ZAKRES PROMOCJI POWIATU)
–6 763,94 ZŁ
Sprawozdanie finansowe z realizacji działań promocyjnych za rok 2017 zostało opracowane
na podstawie przyjętej „Strategii promocji powiatu kołobrzeskiego na lata 2012-2020”. Zgodnie ze strategią
w sprawozdaniu zostały określone obszary, w ramach których prowadzone były działania promocyjne
powiatu kołobrzeskiego. Wydatki na promocję, zostały zakwalifikowane w pięciu obszarach promocji:
powiat
i
jego
mieszkańcy,
warunki
naturalne
i
środowisko,
turystyka
i uzdrowisko, gospodarka, kultura i sport.
Lp.

IMPREZY

WNIOSKODAWCA/Organizator

XLV Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w
Łowiectwie Podwodnym
oraz XVI Memoriał Fotografii
Podwodnej

Klub Płetwonurków „Mares” Koszalin

2

Zawody strzeleckie o Puchar
Starosty Kołobrzeskiego

Klub Strzelecki Kołobrzeg

457,20 zł
zakup pucharów

3

Jubileusz 70-lecia
Oddziału PTTK

PTTK Kołobrzeg

500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka”

329,89 zł.
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5

Wojewódzki Przegląd
Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Plejada
Talentów”
Ogólnopolski Puchar
Taekwond-do

167,71 zł

792,00 zł

Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" Kołobrzeg

400,00 zł
zakup medali

XXXI Międzynarodowy Bieg
Zaślubin

Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" Kołobrzeg

500,00 zł

Ogólnopolskie Zawody Jazdy
rowerem po desce na
wodzie

Liga Morska i Rzeczna

Święto Stowarzyszenia
„Zawsze gotowi”

7

Kołobrzeska Mila
Niepodległości

9

300,00 zł

Stowarzyszenie „Zawsze gotowi”

6

8

Zespół Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg

KWOTA
DOFINANSOWANIA

1 499,77 zł

10 Regaty Smoczych Łodzi
Rajd PTTK z okazji Dnia
Niepodległości
51 Rajd PTTK Szlakiem Walk
11 I AWP
XXX Zlot Turystów Kolarzy
Województwa
Zachodniopomorskiego

570,26 zł

212,00 zł
PTTK Oddział Wojskowy
150,00 zł
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Lp.

IMPREZY

XIII spotkanie integracyjnoturystyczne pojazdów
12
zabytkowych „A może
morze...”

WNIOSKODAWCA/Organizator

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji

36,00zł
grawer na tabliczki
oraz 3 puchary
(na stanie RPS)

Związek Sybiraków

79,00 zł

Konkurs literacki dla szkół
13 ponadgimnazjanych

14

KWOTA
DOFINANSOWANIA

V Turniej Derbowy Mistrzów
Powiatu Kołobrzeskiego

Kub Sportowy Olimp Gościno

XIII Europejskie Warsztaty

15 Muzyczne i Letnie Warsztaty Stowarzyszenia Fundusz Promocji Talentów Koszalin

500,00 zł

800,00 zł

Orkiestrowe Kołobrzeg
OGÓŁEM

II.

6 763,94

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:
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 przesłano sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
do Stowarzyszenia Klon/Jawor. Stowarzyszenie to regularnie monitoruje, analizuje
i upublicznia informacje w zakresie współpracy NGO z administracją publiczną;
 opracowano i przekazano sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, które monitoruje funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
 ufundowano puchary, nagrody, przekazywano materiały promocyjne dla wielu
organizacji działających na terenie powiatu kołobrzeskiego;
 na bieżąco umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu informacji o aktualnych
aktach 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
wszystkim z działalnością statutową, pozyskiwaniem środków w ramach
konkursów ofert, zasadami 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
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO
w Kołobrzegu prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 30 osób niepełnosprawnych
intelektualnie oraz Dom Pomocy Społecznej dla 34 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym
14 osób dotowanych. Dotację na realizację w/w zadań Powiat otrzymuje od Wojewody
Zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i
Przyjaciół „Feniks” prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 35 osób z zaburzeniami
psychicznymi w Kołobrzegu oraz od 2016 r. filię POW w Trzyniku dla 20 osób. 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.
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie od ponad 11 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 budowę 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 pozyskiwali i szkolili
kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze.
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego Koszalińska
Delegatura - w 2017 r. realizował zadania wspierania w Powiecie Kołobrzeskim systemów
pomocy dziecku i rodzinie, działając w oparciu o instytucje, jednostki organizacyjne i
organizacje oraz doskonalenie skutecznych form pracy i współpracy między tymi
podmiotami. Głównym celem realizacji zadania było wspieranie funkcjonującego w
Powiecie Kołobrzeskim systemu pomocy dziecku i rodzinie działającego w oparciu o
instytucje, jednostki organizacyjne oraz doskonalenie i wypracowywanie skutecznych
form
pracy
i
współpracy
między
tymi
podmiotami.
W ramach projektu zorganizowano 5 szkoleń dla grup zawodowych, w których ogółem
wzięło udział ok. 155 osób.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
Powiat Kołobrzeski na wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczył
w 2017 r. kwotę 21 000,00 zł.
1) PCK Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu - kwota dotacji 6 000,00 zł, koszt całkowity
zadania 7 950,00 zł; 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:


33 uczniów zdobyło umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez udział
w 2 szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy;
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50 osób doskonaliło umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas XXV
Rejonowych Mistrzostwach PP podczas Okręgowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy;



20 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie;



45 osób uczestniczyło w konkursach plastycznych „Moja krew Twoje życie”,
„Polacy mają serce” zorganizowanych we współpracy z Szpitalem Regionalnym w
Kołobrzegu;



31 uczniów wzięło udział w XXVI Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia;



32 osoby uczestniczyły w Olimpiadzie wiedzy o HIV/AIDS.

2) Kołobrzeskie
Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne
realizowało
zadanie
pn. „Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Kwota dotacji: 5 500,00 zł, koszt całkowity: 20 213,00 zł.
Zadanie skierowane było do środowiska szkolnego dzieci w grupie wiekowej
najbardziej narażonej na problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Projekt
realizowało 19 osób, w tym studenci z Koła Naukowego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Zadanie polegało na przebadani dzieci w wieku wczesnoszkolnym pod kątem
wysiękowego zapalenia ucha środkowego. W 2017 roku zadanie realizowane było
w
szkołach
w
Dźwirzynie,
Rymaniu,
Ustroniu
Morskim
oraz Siemyślu. Łącznie przebadano 318 uczniów, ujawniono 87 różnych patologii,
co stanowi 27,36%, z czego 28, czyli 8,81% badanych stanowiło podejrzenie
wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Zorganizowano spotkania z ok. 510
rodzicami i nauczycielami, na których przekazywano wiedzę na temat chorób narządu
słuchu.
3) Stowarzyszenie Amazonek realizowało zadanie pn. „Edukacja i profilaktyka kontra
rak piersi”. Koszt całkowity zadania: 12 237, 96 zł, wielkość dotacji: 5 500,00 zł.
Dotacja pozwoliła na dofinansowanie następujących działań:
 wykonano 224 półgodzinnych masaży dla 24 członkiń;
 przeprowadzono 64 godziny gimnastyki ogólnousprawniającej dla 24 członkiń;
 przeprowadzono 20 godz. terapii psychologicznej dla 15 członkiń;
 udzielono 3 porad indywidualnych w ramach „Dzień otwarty”;
 zorganizowano Dzień Otwarty w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu, na
którym bezpłatnych porad udzielał onkolog i psycholog;
 członkinie Stowarzyszenia brały również udział we współorganizowanym z Urzędem
Marszałkowskim piegu pn. „różowa Wstążka na Start”.
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4) 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”. Koszt całkowity zadania: 4 560,00 zł., kwota dotacji:
4 000,00 zł.
Dzięki spotkaniom w środowisku domowym z beneficjentami udało się m.in. podnieść
poziom świadomości mieszkańców dotyczącym zdrowia psychicznego i psychoedukację,
zmniejszyć lęk i napięcie spowodowane wystąpieniem zaburzeń psychicznych u członków
rodzin, zniwelować poczucie osamotnienia, wyobcowania u osób chorych psychicznie jak i
ich rodzin. Sesje wyjazdowe w ramach realizacji programu odbyły się w okresie od lutego
do grudnia 2017 r. Spotkania odbywały się w gminie Rymań (środowisko), gminie Siemyśl
(środowisko) gmina Dygowo (środowisko). W trakcie programu zrealizowano 10
wyjazdów, w tym 8 wyjazdów po 4 godziny, 2 wyjazdy po 3 godziny – w miejscu
zamieszkania uczestnika programu. W trakcie trwania zadania udzielono 38 konsultacji w
terenie.

3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - kwota dotacji 20 000 ,00 zł., koszt
całkowity 23 481,00 zł.
Fundacja „Bezpieczny Powiat” realizowała zadanie pn. „Powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego. Realizacja zadania przebiegała poprzez wykonanie następujących działań
finansowanych z dotacji:












sfinansowanie zakupu 4 par butów strażackich niezbędnych w działaniu OSP
Stojkowo na ogólną kwotę 1 800,00 zł;
sfinansowanie zakupu 4 szt. ubrań koszarowych z przeznaczeniem dla OSP Czernin
o ogólnej wartości 1 000,00 zł;
sfinansowanie zakupu 4 par butów bojowych FIREMAN dla OSP w Starninie na
łączną kwotę 1 500,00 zł;
zakup 3 par butów strażackich na potrzeby OSP Dygowo na łączną kwotę 1 500,00
zł;
zakup pilarki łańcuchowej STHIL o wartości 1 799,00 zł, dla OSP Piotrowice’
sfinansowano zakup 2 kpl. ubrań specjalistycznych typu GARDA na kwotę 2 592,00
zł. na potrzeby OSP w Świeciu Kołobrzeskim;
zakupiono 3 szt. hełmów Calisia Vulcan o wartości 2 250,00 zł z przeznaczeniem
dla OSP Drzonowo;
zakup kamizelek odblaskowych o wartości 1 540,00 zł. Dla Straży Miejskiej
Kołobrzeg;
zakup 6 par butów typu Zephyr Grom oraz 1 szt. koca termicznego na potrzeby
OSP Rymań na łączną kwotę – 1 300,00 zł;
sfinansowano zakup nagród z przeznaczeniem na XXXX Turniej „Bezpieczeństwo w
ruchu drogowym” dla dzieci i młodzieży na kwotę 1 058,00 zł;
obsługa administracyjna zadania – 3 000,00 zł.
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4. Nieodpłatna pomoc prawna.
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie
prowadziła w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w
Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 – w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 11 cytowanej
ustawy powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
organizacji pozarządowej. W Powiecie Kołobrzeskim funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej (Kołobrzeg – MOPS, Gościno Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe –
ul. Gryfitów 4-6), w tym jeden punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową.
Utworzenie punktów przyczyniło się do zwiększenia dostępności do informacji prawnej
dla osób, którym sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z płatnych form takiej
pomocy. W 2017 r. z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez
Fundację „PRAWNIKON” skorzystało 294 osoby.

IV.

Organizacje pozarządowe w liczbach.

1. Ilość organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kołobrzeskiego –
stan na 31.12.2017 r.
 Fundacje – 19;
 Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 123;
 Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 12;
 Stowarzyszenia zwykłe – ok. 50 (w tym 11 zarejestrowanych po zmianie ustawy
Prawo o stowarzyszeniach);
 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – 43;
 Uczniowskie Kluby Sportowe – 25;
 Ochotnicze Straże Pożarne – 23;
V.

Wnioski.
Zarząd Powiatu w Kołobrzegu stoi na stanowisku, 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, wielkość dotacji i sposobu jej
rozliczania. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi starał się
wyjaśniać i rozwiązywać wszelkie kwestie na bieżąco.

VI.

Podsumowanie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
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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.
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 2017” 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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