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WPROWADZENIE
Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałą NR XLII/324/2018 z dnia
11 października 2018 r. Program współpracy z organizacjami na 2019 rok. Podjęcie wyżej
wymienionej uchwały jest obowiązkiem powiatu i wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019.688 z
dnia 2019.04.12).
Program określa zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
wymienionymi w art. wyżej cytowanej ustawy. Dokument ten określa priorytetowe zadania
do realizacji na dany rok, sposób ich realizacji i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w ogłaszanych otwartych konkursach ofert.
Program współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2019 r. był realizowany na kilku płaszczyznach m.in.:
1) finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji,
2) wspólna promocja działań realizowanych przez organizacje pozarządowe
3) 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, rozliczania dotacji i innych,
 patronat Starosty Kołobrzeskiego nad imprezami organizowanymi przez
organizacje pozarządowe.
Program współpracy na 2019 rok realizowany był we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw, komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz jednostki organizacyjne
Powiatu Kołobrzeskiego.
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I.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA.

1. – Powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:
Dotacja na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie jest dotacją celową
przekazywaną Powiatowi Kołobrzeskiemu z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu, przeznaczonych na bieżącą działalność
ośrodków
wsparcia
i domów pomocy społecznej – umowy wieloletnie (2017 – 2019) oraz na
prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej jednoroczna (2019) (tryb
otwartego konkursu ofert) – 1 umowa.
W 2019 roku łączna kwota dotacji celowych wyniosła – 2 479 442,75 zł.
z przeznaczeniem na:
1.1.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Kołobrzegu oraz filię Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku prowadzony przez Stowarzyszenie
Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół
„FENIKS”.
Kwota dotacji w 2019 r. wyniosła - 1 215 927,50 zł,
Środki finansowe własne (wkład osobowy i wkład rzeczowy) – 241 330,00 zł
Całkowita koszt zadania: 1 457 257,50 zł
W ramach zadania zapewniono pomoc dla 55 uczestników, 35 uczestników w POW
w Kołobrzegu oraz 20 uczestników w Filii POW w Trzyniku wraz z rodzinami. Zadanie
realizowane było poprzez:
a) realizowanie programu terapeutyczno-opiekuńczego:
 wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 umożliwienie skorzystania z profesjonalnego poradnictwa,
 pomoc rodzinom osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi,
 pomoc w dostępności do informacji o przysługujących prawach,
b) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
c) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin,
d) interwencja i pomoc w życiu rodzinnym,
e) diagnozowanie psychiatryczne i psychologiczne,
f) prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningów
umiejętności życiowych, treningów umiejętności spędzania wolnego czasu,
g) prowadzenie terapii zajęciowej,
h) prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych i grupy teatralnej.
i) poradnictwo z zakresu załatwiania spraw urzędowych,
j) poradnictwo socjalne.
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Zadanie ma charakter trwały i jest kontynuacją zadania z poprzednich lat.

1.2. „Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Kołobrzegu prowadzony przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Kołobrzegu”.
Dotacja w 2019 r. wynosiła: 760 760,25 zł .
środków finansowych z innych źródeł (Urząd Miasta Kołobrzeg): 21 870,29 zł.
Całkowity koszt zadania: 782 630,54 zł.
W POW na dzień 31.12.2019 r. było 30 uczestników na 30 miejsc, w tym 19 osób
z niepełnosprawnościami sprzężonym i spektrum autyzmu, które posiadają
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Najważniejszym rezultatem
prowadzonego zadania było możliwie najpełniejsze usamodzielnienie, na miarę
możliwości i stanu psychofizycznego uczestników poprzez ciągłą i powtarzalną pracę
terapeutyczną w formie rehabilitacji społecznej, terapii zajęciowej, rehabilitacji
ruchowej, muzykoterapii, kulturoterapii, niezbędnej opieki, relaksacji, poradnictwa
socjalnego i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
Zadanie ma charakter trwały i jest kontynuacją zadania z poprzednich lat.

1.3. „Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, w tym
intelektualnie”, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.
Dotacja w 2019 r. wynosiła 376 695,00 zł.
Inne środki finansowe: 1 251 591,87 zł
w tym:
 świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – 492 408,94 zł
 środki finansowe z Ośrodków Pomocy Społecznej – 632 711,92 zł
Całkowity koszt zadania: 1 628 286,87 zł.
Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest dla 35 osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie, z czego 13 osób jest dotowanych. Dom Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckie 29 świadczy całodobową opiekę oraz usługi
bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w zakresie i formach wynikających
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z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających na poziomie obowiązującego
standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 23 sierpnia 2012 r. (z późn. zmianami) w sprawie domów pomocy społecznej
oraz zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej.
Zadanie ma charakter trwały i jest kontynuacją zadania z poprzednich lat.

1.4. Prowadzenie Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kwota dotacji 126 060,00 zł., po 63 030,00 na każdy punkt (2 punkty w Kołobrzegu
i Gościnie), z czego 5 940,00 zł. z przeznaczeniem na edukację prawną.
Głównym celem zadania było udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej osobom, które nie mogą korzystać m. in. z kompetentnego wsparcia
merytorycznego osób znających obowiązujący system prawny ze względu na barierę
finansową.
W 2019 r. zadanie realizowane było przez FUNDACJĘ Centrum Poradnictwa Prawnego
„PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie. Organizacja prowadziła dwa Punkty z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Punkt bezpłatnej pomocy prawnej znajdował się w Kołobrzegu przy ul.
Grottgera 11. Punkt był czynny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt
przez
4 godziny dziennie. Porad interesantom uprawnionym bez względu na miejsce
zamieszkania udzielali radcowie prawni. Z Nieodpłatnej pomocy prawnej w w/w
Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. skorzystało 216 osób.
2. Punkt poradnictwa obywatelskiego znajdował się w Urzędzie Miasta w
Gościnie. Punk był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15,00 do
19,00
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie działał po raz
pierwszy (po nowelizacji ustawy NPP). W 2019 r. udzielono 91 porad
obywatelskich.
Dodatkowo Fundacja przeprowadziła, z zakresu edukacji prawnej, 80 godzin
warsztatów dla seniorów i młodzieży. Zadanie realizowane jest w związku z ustawą z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15). Punkty
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prowadzone były przez adwokatów i radców prawnych z terenu Powiatu
Kołobrzeskiego.

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej:
Dotacje w 2019 r. z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego były udzielone organizacjom
pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ust.1 i 2 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), tj. z własnej inicjatywy.
Ogólna kwota dotacji wynosiła – 184 800,00 zł
Powiat Kołobrzeski w 2019 r. wspierał 7 zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. W ramach dotacji realizowane były
następujące zadania:
2.1 „Organizowanie działań na rzecz indywidualnych i zbiorowej odpowiedzialności
za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, a w szczególności programów edukacyjnych
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, akcji honorowego krwiodawstwa itp.”
Projekt wspierany był w oparciu o umowę nr ON.526.00002.2019 zawartą w dniu
22.01.2019 r.
Zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane było przez
Zachodniopomorski Oddz. Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
a głównym wykonawcą było PCK – Kołobrzeg.


koszt całkowity: 8 600,00 zł



wielkość dotacji : 7 500,00 zł, co stanowi 87,21% udziału dotacji w kosztach
całkowitych zadania



wielkość środków z innych źródeł (gmina Miasto Kołobrzeg): 1 100,00 zł, co stanowi
14,67% udziału w całkowitych kosztach zadania.

Projekt polegał m.in. na upowszechnianiu honorowego krwiodawstwa na terenie
powiatu kołobrzeskiego. Aktywizowano środowiska lokalne do działań związanych
z honorowym krwiodawstwem poprzez organizację konkursów i olimpiad
zawierających tematykę honorowego krwiodawstwa oraz przeprowadzono szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
podstawowych.
Rezultaty projektu:
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 przeprowadzono 2 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych (54 uczniów),
 35 uczniów utrwaliło umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas XXVI
Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz 5 osób podczas Okręgowych
Mistrzostw Pierwszej Pomocy,
 zorganizowano turniej piłki siatkowej dla młodych krwiodawców
(18 uczestników),
 przeprowadzono prelekcje dotyczące honorowego krwiodawstwa oraz HIV
I ADIS, w których wzięło udział łącznie 137 uczniów,
 przeprowadzono Olimpiadę Wiedzy o Krwiodawstwie (24 uczestników),
 wśród młodzieży szkół średnich zorganizowano prelekcje z zakresu honorowego
krwiodawstwa,
 zorganizowano Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia ( 33 uczestników),
 zorganizowano III Turniej Piłki Siatkowej Młodych Krwiodawców
(36 uczestników)
 zorganizowano Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
2.2. „Edukacja, profilaktyka i rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi”
realizowane było przez Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu, projekt finansowany
był na podstawie umowy ON.526.00003.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.


Koszt całkowity: 11 074,00 zł



wielkość dotacji : 7 000 00 zł



wielkość środków z innych źródeł : 4 074,00 zł
w tym:



środki własne: 154,00 zł,



środki finansowe z Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg: 3 920,00 zł
Dotacja pozwoliła na dofinansowanie następujących działań:



wykonano 224 półgodzinnych masaży dla 24 członkiń,



przeprowadzono 56 godzin gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi dla
20 członkiń,



zorganizowano Dzień Otwarty, na którym bezpłatnych porad udzielał onkolog
i psycholog (26.10.2019),
Zadanie jest realizowane od wielu lat.
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2.3.
„Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego dzieci w wieku
wczesnoszkolnym”. Projekt realizowany jest przez Kołobrzeskie Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne, na podstawie umowy ON.526.00001.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Głównym celem zadania było uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia w zakresie
chorób narządu słuchu młodzieży wczesnoszkolnej. W ramach projektu przeprowadzono
profilaktykę niedosłuchu oraz przekazywano wiedzę na temat chorób narządu słuchu.
Zadanie realizowało 20 osób, w tym również członkowie Studenckiego Koła Naukowego
Laryngologicznego Uniwersytetu Medycznego z Poznania. W ramach zadania publicznego
zakupiono sprzęt i materiały potrzebne podczas badań dzieci. Przeprowadzono akcję
informacyjno - edukacyjną wśród rodziców oraz nauczycieli szkół, w której brało udział 580
rodziców i nauczycieli. W dniach 16.09.2019 r. - 20.09.2019 r. na terenie powiatu
kołobrzeskiego przeprowadzony został główny etap zadania "Profilaktyka wysiękowego
zapalenia

ucha

środkowego

młodzieży

w

wieku

wczesnoszkolnym".

W 2019 r. badaniem objęte zostały dzieci ze szkół w: Dźwirzynie, Drzonowie, Robuniu,
Rymaniu, Ustroniu Morskim, Czerninie, Charzynie, Gościnie i Wrzosowa. Przebadano 346
uczniów, ujawniono 142 przypadki różnych patologii, co stanowi 40,04% badanych, z czego
48 badanych dzieci (13,87%), stanowiło podejrzenie wysiękowego zapalenia ucha
środkowego z nieprawidłową tympanometrią. Dzieci zostały skierowane do dalszej
diagnostyki i leczenia w placówkach służby zdrowia.







Koszt całkowity: 25 450,00
dotacja: 7 000,00 zł
środki z innych źródeł: 10 450,00 zł,
w tym:
środki finansowe własne: 4 650,00 zł,
środki finansowe z budżetu Miasta Kołobrzeg: 5 800,00 zł
wielkość wkładu osobowego: 8.000,00 zł

Zadanie z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej jest realizowane od wielu lat.
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2.4. „Program
edukacyjny
dla
mieszkańców
powiatu
kołobrzeskiego
w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom
psychicznym” realizowany był przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” na podstawie umowy Nr
ON.526.00004.2019, zawartej w dniu 22.01.2019 r.




wielkość dotacji : 5.500,00 zł
wielkość środków własnych, środków z innych źródeł : 550,00 zł
koszty całkowity zadania: 6 050,00 zł

Dzięki spotkaniom w środowisku domowym z beneficjentami udało się m.in.:






podnieść poziom świadomości mieszkańców dotyczący zdrowia psychicznego
poprzez psychoedukację,
zmniejszyć lęk i napięcie spowodowane występowaniem zaburzeń psychicznych u
członków rodziny,
zniwelowano poczucie osamotnienia, wyobcowania u osób chorych psychicznie jak i
ich rodzin,
wyposażono beneficjentów w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w kryzysie,
zapewniono pomoc w podjęciu leczenia w poradni zdrowia psychicznego,
całodobowym oddziale psychiatrycznym lub dziennym oddziale psychiatrycznym
osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Sesje wyjazdowe w ramach realizacji programu odbywały się w okresie od lutego do
czerwca i od września do grudnia 2019 roku, w dniach i godzinach ustalonych z
beneficjentami programu. Miejscami wykonywania zadania były – gmina Rymań oraz gmina
Siemyśl.
Zrealizowano 10 wyjazdów po ok 4 godz. konsultacji w miejscu zamieszkania uczestnika
programu. W trakcie trwania programu udzielono 36 konsultacji w środowisku.
Głównym celem zadania było dostarczenie wiedzy na temat chorób psychicznych, zaburzeń
nerwicowych, lękowych, wszelkiego rodzaju zaburzeń psychicznych oraz edukacji
alkoholowej na temat uzależnień oraz współuzależnień oraz wszelkich dysfunkcji obecnych
w rodzinie. Rozpoznawalne objawowo problemy zdrowotne dotyczące sfery psychicznej
często miały podłoże alkoholowe, jeśli nie u samej jednostki, to wśród jej najbliższego
otoczenia
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Zadanie jest realizowane od wielu lat.

2.5. Zadanie z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego” realizowany był przez Fundację „Bezpieczny Powiat” na podstawie
umowy Nr ON.5266.00005.2019, zawartej w dniu 22 stycznia 2019 r.






koszt całkowity: 44 914,17 zł
wielkość dotacji : 37 800,00 zł
koszty pokryte z finansowych środków własnych, : 7 114,17 zł
wielkość z innych źródeł : 0,00 zł
Fundacja realizując w/w program m.in. zakupiła i przekazała:

 hełmów bojowych CALISJA VULCAN dla OSP w Starninie,
 zestawów podpór PT – 1200z niezbędnych w działaniu OSP Gościno,
 pilarek łańcuchowych, myjki ciśnieniowej, siekiery do łupania, odkurzacza, aparatu
nadciśnieniowego typu AirGoFIX niezbędnego wykonywaniu zadań OSP w
Korzystnie,
 alkomatu policyjnego AlkoBlow dla POSP Tryton w Kołobrzegu,
 przecinarki spalinowej tarczowej dla OSP Charzyno,
 mostków przejazdowych, zestawu kominiarskiego, butów gumowych na potrzeby
OSP Robuń,
 kamizelek, gogli, masek i naszywek dla uczniów Zespołu Szkół w Gościnie,
 silnika MERKURY F9.9 KM na potrzeby POSP Tryton Kołobrzeg,
 materiałów promocyjnych (maskotki, zawieszki odblaskowe, baner dla Fundacji,
 Nagród na Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży,
2.6. Szkolenie i doradztwo metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu
kołobrzeskiego.
„Szkolenie i doradztwo metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu
kołobrzeskiego” realizowane było na podstawie umowy nr 2/2019 zawartej w dniu
10.01.2019 r. na okres od 11.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zadanie z zakresu pomocy
społecznej realizowane było przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego
im. Kazimierza Lisieckiego Koszalińska Delegatura z siedzibą w Koszalinie.
 Koszt całkowity : 23 200,00 zł
 wielkość dotacji: 20 000,00 zł
 wielkość środków własnych i innych źródeł: 3 200,00 zł
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Głównym celem zadania było wspieranie funkcjonującego w Powiecie Kołobrzeskim
systemu pomocy dziecku i rodzinie działającego w oparciu o instytucje, jednostki
organizacyjne
i organizacje oraz doskonalenie i wypracowywanie skutecznych form pracy i współpracy
między podmiotami. Celami szczegółowymi było: podnoszenie kompetencji służb
zajmujących się problematyką dziecka i rodziny, udzielanie profesjonalnej pomocy i
wsparcia dziecku i rodzinie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także wzmacnianie
potencjału poszczególnych jednostek pomocy społecznej, a tym samym stwarzanie
możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy tymi jednostkami.
W okresie objętym sprawozdaniem zostało przeprowadzonych pięć szkoleń dla łącznie 129
osób.
Procedurę konkursową, nadzór merytoryczny i sprawozdawczy prowadziło Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
2.7.
Wsparcie realizacji programu z zakresu systemu pieczy zastępczej na rzecz dzieci
i rodzin zastępczych realizowane było na podstawie umowy nr 1/2019 zawartej
w dniu 10.01.2019 r. na okres od 11.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zadanie z zakresu
pomocy społecznej realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy w Koszalinie.




Koszt całkowity : 111 135,06 zł,
wielkość dotacji: 100 000,00 zł,
wielkość środków własnych i innych źródeł: 11 135,06 zł

Głównym celem zadania było prowadzenie Punktu Wspierania Dziecka i Rodziny,
którego celem było wspomaganie Organizatora rodzinnej 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.
W okresie objętym sprawozdaniem koordynowano właściwą realizację zadań
wykonywanych przez poszczególnych pracowników w określonych zakresach
czynności.
Pracownicy Punktu pracują głównie z rodzinami zastępczymi, wspierają ich
w wywiązywaniu się należycie z funkcji, którą pełnią. Zadania pracowników Punktu
sprowadzają się także do wzmacniania pozytywnych postaw rodzin zastępczych,
eliminowania nieprawidłowości poprzez poradnictwo pedagogiczne, wsparcie
psychologiczne.
Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny promuje ideę rodzinnych form opieki, dlatego też
cały czas pozyskuje i szkoli kandydatów na niezawodowe oraz funkcjonujące rodziny
zastępcze. W okresie sprawozdawczym od 11.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
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zostały zrealizowane wszystkie zadania zawarte w Umowie nr 1/2019 z dnia 10 stycznia
2019 roku.
1) Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny zorganizował 12 grup wsparcia dla rodzin
zastępczych funkcjonujących w gminie Kołobrzeg.
2) W ramach podwyższania kwalifikacji dla rodzin zastępczych zostały przeprowadzone
3 szkolenia dla 131 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Szkolenia pt. „Przywiązanie i budowanie więzi”, „Jak zrozumieć dorastające dziecko
- komunikacje i relacje”, „Usamodzielnienie - start w dorosłe życie” zakończyły się
wystawieniem 37 zaświadczeń dla wszystkich osób, które wzięły w nich udział.
3) W 2019 roku zostało przeszkolonych 5 kandydatów na rodziny zastępcze
niezawodowe.
Przeprowadzono
szkolenie
ogólne
rodzin
zastępczych
spokrewnionych, które ukończyły 14 osoby z 24 skierowanych. Tematy szkolenia:
„Trudności związane z pojęciem rodziny zastępczej”, „Więzi w rodzinie zastępczej”.
4) Pracownicy Punktu Wspierania Dziecka i Rodziny (psycholog i pedagog) wzięli udział
we wszystkich posiedzeniach do spraw oceny sytuacji dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych.
5) W ramach działań promujących pieczę zastępczą pracownicy Punktu Wspierania
Dziecka i Rodziny prowadzą akcję informacyjną na portalu społecznościowych
o wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z pieczą zastępczą oraz zostały
rozwieszone plakaty informacyjne, ulotki, artykuły w prasie.
6) Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu zostały
sporządzone ustawowo wymagane opinie o posiadaniu motywacji i predyspozycji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz diagnozy psychofizyczne dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
Procedurę konkursową, nadzór merytoryczny i sprawozdawczy prowadziło Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
3.
Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2019 r. na realizację zadań
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W 2019 r. z budżetu powiatu wspierano realizację dwóch zadań na łączną kwotę:
22 110,00 zł
3.1. Fundacja „Historia Kołobrzegu Pamięć Tożsamość Miasta” w trybie art. 11 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymała dotację w wysokości
14 400,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa
narodowego pn. „Opracowanie i wydanie, w formie książkowej publikacji na
przedstawiającej w sposób kompleksowy wybrane zagadnienia historii Kołobrzegu po
roku 1945 do czasów współczesnych.”
Projekt polegał na wydaniu książki pt. „Historia Kołobrzegu po 1945 roku”
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Kwota dotacji
14 400,00 zł
Środki finansowe własne 2 830,50 zł
Udział kwoty dotacji
83,50%
w całkowitych kosztach zadania
Udział innych środków finansowych 16,50%
w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:


dotarcie z historią i upowszechnianie jej u jak największej liczby odbiorców,



opracowanie historii Kołobrzegu w postaci naukowych publikacji książkowych,



wydruk 300 egzemplarzy książki (książka rozdana bezpłatnie),



bezpłatne przekazanie książki do bibliotek gminnych i szkolnych,



usystematyzowanie wiedzy z zakresu historii Kołobrzegu,



zainteresowanie historią Kołobrzegu mieszkańców miasta i powiatu – na bazie
projektu powstały audycje historyczne (22) i artykuły historyczne (21) oraz
spotkanie autorskie w dniu 19.12.2019 r. Na które przybyło ponad 200 osób.

3.2. Fundacja „Historia Kołobrzegu Pamięć Tożsamość Miasta” w trybie art. 11 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymała dotację w wysokości
8 100,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa
narodowego pn. „Opracowanie i wydanie, w formie książkowej publikacji na temat
fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg na początku XIX w.”







Kwota dotacji: 8 100,00 zł. (7710,00 zł po zwrocie),
środki własne, z innych źródeł: 900,00 zł,
zwrot niewykorzystanych środków z dotacji: 390,00 zł,
całkowity koszt zadania: 8 610,00 zł.
Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania – 89,55 %
Udział innych środków finansowych w stosunku do udzielonej dotacji – 10,45%

Zadanie polegało na opracowaniu i publikacji książki „Opracowanie i wydanie, w formie
książkowej publikacji na temat fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg na początku XIX w.”
W ramach realizacji projektu wydrukowano 400 egzemplarzy książki.
Publikacja w całości bezpłatnie została przekazana do gminnych bibliotek na terenie
powiatu kołobrzeskiego oraz na spotkaniu autorskim mieszkańcom powiatu.
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4. Dofinansowanie (wsparcie) udzielone klubom sportowych w 2019 r. 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
W 2019r. dotacja z budżetu powiatu kołobrzeskiego na wspieranie sportu wyniosła
150 500,00 zł i przeznaczona była na następujące 2 zadania:
4.1. "Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z Powiatu
Kołobrzeskiego".
Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „OPP Powiat Kołobrzeski”
z siedzibą w Kołobrzegu.
- Kwota dotacji 145 500,00 zł.
- środki z innych źródeł 146 860,00 zł.
- koszt całkowity zadania 292 360,00 zł.
Okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmuje trwającą drugą część sezonu
rozgrywek ligowych 2018/19, w ramach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej
/młodzież/ i Polskiego Związku Piłki Siatkowej /II liga mężczyzn/, Klub uczestniczył
w rozgrywkach, w następujących kategoriach wiekowych:
- mini-siatkówka dziewcząt,
- młodziczka,
- młodzik,
- kadetka,
- kadet,
- junior,
- III liga mężczyzn,
- II liga mężczyzn,
- między powiatowa liga piłki siatkowej dziewcząt.
Ważniejsze osiągnięcia sekcji sportowych – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców:
- I miejsce i złoty medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej młodzików oraz awans do
¼ finału Mistrzostw Polski,
- I miejsce i złoty medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej młodzików oraz
awans do ¼ finału Mistrzostw Polski,
- I miejsce i złoty medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej kadetów oraz
awans do ¼ finału Mistrzostw Polski,
- II miejsce i srebrny medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej juniorów oraz awans
do ¼ finału Mistrzostw Polski,
- II miejsce i srebrny medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej młodzików
oraz awans do ¼ finału Mistrzostw Polski,
- II miejsce i złoty medal w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej juniorów oraz
awans do ¼ finału Mistrzostw Polski,
- III miejsce i brązowy medal w finale Wojewódzkim III ligi mężczyzn,
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- VI miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej kadetów,
- IV miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej kadetów,
- IV miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej plażowej juniorów,
- V miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej kadetek,
- VII miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej młodziczek,
- VI miejsce „Trójki” w finale wojewódzkim Kinder + Sport, mini piłce siatkowej
dziewcząt,
- VII miejsce „czwórki” w finale wojewódzkim Kinder + Sport, mini piłce siatkowej
dziewcząt,
- VI miejsce w II lidze Seniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Opieką trenerską były objęte dzieci i młodzież z miasta i gmin powiatu kołobrzeskiego.
Wszystkie drużyny w roku 2019 rozegrały łącznie 357 mecze.
4.2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KOTWICA 50”
- kwota dotacji 5 000,00 zł.
- środki z innych źródeł 6 316,65 zł.
- koszt całkowity zadania 11 316,65 zł.
I ligi oraz reprezentacyjne dla zespołu U-20 Junior starszy i zespołu kadetek, do sezonu
rozgrywkowego 2019/2020.

5. Wspólna promocja i realizacja działań z organizacjami pozarządowymi.
Organizacjom przekazano na potrzeby podejmowanych przez nie działań gadżety
promocyjne powiatu kołobrzeskiego i udzielono wsparcia finansowego w innej
formie niż dotacje (np. zakup nagród, pucharów itp.) o łącznej wartości 44 480,39 zł.
Wykaz organizacji, którym udzielono takiego wsparcia przedstawia poniższa tabela.
Lp.

IMPREZY

WNIOSKODAWCA/Organizator

1

Dziecięcy Turniej Piłkarski
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg
Kotwica Cup

2

53 Ogólnopolski Rajd
Szlakiem Walk I AK

PTTK Oddział Wojskowy Kołobrzeg

3

Ogólnopolski Puchar
Pomorza Taekwon-do

Szkółka Taekwondo-do ITF Kołobrzeg

4

V Turniej Piłki Nożnej

5

XXXI Ogólnopolskie
Trociowe Zawody
Koło Miejskiego PZW w Kołobrzegu
Spinningowo-Muchowe
im. Wiktora Wierzbickiego

KWOTA
1 000,00 zł
587,49 zł
500,00 zł
228,00 zł

Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg

1 499,99 zł
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Lp.

IMPREZY

WNIOSKODAWCA/Organizator

KWOTA

6

V Międzynarodowe
Konfrontacje Baletowe

7

Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
Związek OSP Zarząd Oddział Powiat Kołobrzeski
"Młodzież zapobiega
pożarom"

465,01 zł

8

Nagroda dla trenera UKS
Zapasy Adama
Bieńkowskiego

199,98 zł
UKS „Zapasy Kołobrzeg”

III Ogólnopolski Turniej
Tenisa Stołowego o
Mistrzostwo Kołobrzegu

Klub Tenisa Stołowego w Kołobrzegu

9

10

11

Stowarzyszenie Ognisko Baletowe w Kołobrzegu

1 406,90 zł

700,00 zł

VII Regionalny Finał
Konkursu Piosenki „Dzień
Dziecka z pieśnią i
piosenką żołnierską”

Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w Kołobrzegu

Rajd PTTK z Okazji Dnia
Zwycięstwa nad
faszyzmem

PTTK Oddział Wojskowy w Kołobrzegu

1 500,00 zł

663,38 zł

12

XXI Festiwal Twórczości
Klub Wojskowy 8 Batalionu Remontowego
Dziecięcej Wojska
Polskiego Kołobrzeg 2019 Kołobrzeg

2 495,00 zł

13

Awans zawodniczek
Akademii Piłkarskiej
Kotwica Kołobrzeg do I
Ligi Kobiet

1 920,83 zł
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg

14

Gminne zawody
sportowo-pożarnicze

Ochotnicza Straż Pożarna w Charzynie

15

Jubileuszowe 40 regaty
„O srebrny Dzwon

Jacht Klub Morski Joseph Conrad

16

Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy Młodzików i
Dzieci

UKS „Zapasy Kołobrzeg”

17

Koncert Zespołu Chango
w ramach imprezy pt.
„Dźwięki w Przestrzeni”

Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg,
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

18

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze dla
OSP działających na
terenie powiatu
kołobrzeskiego

19

500,00 zł
999,00 zł
86,00 zł

3 850,00 zł

5 515,95 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim

XV Spotkanie
integracyjno-turystyczne Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji
pojazdów zabytkowych „A w Kołobrzegu
może morze...”

1 000,00 zł

16

Lp.

IMPREZY

WNIOSKODAWCA/Organizator

20

53 i 54 Wystawa Psów
Rasowych

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w
Koszalinie

21

Festiwal Rybny

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Morze i Parsęta” w Kołobrzegu

22

Otwarte Zawody
Spinningowo-Muchowe
Salmo Parsęty 2019

KWS Salmo Parsęty w Kołobrzegu

Zawody w strzelaniu z
broni kulowej o Puchar
Starosty Kołobrzeskiego

Klub Strzelecki Kołobrzeg

23

300,00 zł
4 904,05 zł
1 500,01 zł

800,00 zł

24

XI Rajd Niepodległości

25

Turniej piłki nożnej kobiet

26

II Kołobrzeska
Konferencja Służb
Mundurowych pod
honorowym patronatem
Starosty Kołobrzeskiego

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Zarząd Regionu Kołobrzeg

27

VII Kołobrzeski Dzień z
Rotmistrzem Witoldem
Pileckim

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna

28

III Festiwal Wikingów

848,80 zł

PTTK Oddział Wojskowy Kołobrzeg

60,00 zł

Stowarzyszenie Aktywnego Sportu „Fala”

2 000,00 zł

1 950,00 zł

7 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
Stowarzyszenie Kreatywni Koło.Brzegu

44 480,39 zł

RAZEM:

II.

KWOTA

Współpraca pozafinansowa

W 2019 r. Starosta Kołobrzeski udzielił 23 patronaty organizacjom na podejmowane
przez nie działania, które były adresowane do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego.
Patronaty te udzielono na imprezy sportowe, kulturalne, promocji zdrowia. Wykaz
organizacji oraz nazwę działania, które objęto patronatem przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Nazwa imprezy

1 Dziecięcy Turniej Piłkarski
Kotwica Cup
2 53 Ogólnopolski Rajd Szlakiem
Walk I AK

Nazwa organizacji
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg

PTTK Oddział Wojskowy Kołobrzeg

Termin
imprezy
26-27
stycznia
16 marca

17

Lp.

Koło Miejskiego PZW w Kołobrzegu

Termin
imprezy
3 marca

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin

17 marca

5 X Otwarty Maraton Artystyczny OPP

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

29 marca

6 Kwiecień miesiącem świadomości
autyzmu Kołobrzeski Dzień Niebieski

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom z Autyzmem, Niepubliczne
Przedszkole Integracyjne z Oddziałami
Specjalnymi „Słoneczny Domek”
Stowarzyszenie Ognisko Baletowe
w Kołobrzegu

7 kwietnia

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin

28
kwietnia
1
czerwca

Nazwa imprezy

3 XXXI Ogólnopolskie Trociowe
Zawody Spinningowo-Muchowe im.
Wiktora Wierzbickiego
4 XXXIII Międzynarodowy Bieg
Zaślubin

7 V Międzynarodowe Konfrontacje
Baletowe
8 VI Kołobrzeg Maraton

Nazwa organizacji

9 Ogólnopolski Puchar Pomorza
Taekwon-do

Zespół Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg

10 III Ogólnopolski Turniej Tenisa
Stołowego o Mistrzostwo
Kołobrzegu

Klub Tenisa Stołowego w Kołobrzegu

11 VII Regionalny Finał Konkursu
Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i
piosenką żołnierską”
12 Jubileuszowe 40 regaty „O srebrny
Dzwon”

Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w
Kołobrzegu
Jacht Klub Morski Joseph Conrad

5-7
kwietnia

12 maja

26 maja

29 czerwca

13 100-lecie Polskiego Czerwonego
Krzyża

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu

Cały rok

14 Kampania pt. „Stop manipulacji,
nie kupuj na prezentacji”

Stowarzyszenie Manko Kraków

Cały rok

Stowarzyszenie Kreatywni Koło.Brzegu

9-11
sierpień

16 VII Kołobrzeski Dzień z Rotmistrzem
Witoldem Pileckim

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa
Kulturalna

26
październik

17 II Kołobrzeska Konferencja Służb
Mundurowych pod honorowym
patronatem Starosty Kołobrzeskiego
18 Festiwal Rybny

Związek Emerytów i Rencistów Straży
Granicznej Zarząd Regionu Kołobrzeg

5
październik

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Morze i Parsęta”

21
września

Klub Strzelecki Kołobrzeg

28
września

15 III Festiwal Wikingów

19 Zawody w strzelaniu z broni kulowej
o Puchar Starosty Kołobrzeskiego

18

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa imprezy

20 Otwarte Zawody SpinningowoMuchowe Salmo Parsęty 2019
21 53 i 54 Wystawa Psów Rasowych

22 „Dźwięki w przestrzeni”

KWS Salmo Parsęty w Kołobrzegu

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w
Koszalinie

7-8
września

Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg

9-30
czerwca

Uniwersytet III Wieku

27
września

23 VII Kołobrzeskie Dni Seniora –
Senioralia

III.

Termin
imprezy
29
września

Inna działalność w zakresie pozafinansowym.
W 2019 r. 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 z organizacjami pozarządowymi podjęto następujące
działania:

 konsultowano projekt uchwały budżetowej oraz projekt Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.,
 wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działalności w celu podejmowania
wspólnych przedsięwzięć, a także ich prowadzenie,
 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,
szkoleniach dedykowanych organizacjom pozarządowym,
 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.,
 rejestracja i dokonanie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych,
 rejestracja i dokonanie wpisu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej,
 rejestracja i dokonywanie wpisu do rejestru uczniowskich klubów sportowych,
 dokonywanie zmian we wpisach w rejestrach,
 konsultacje, doradztwo.

Organizacje pozarządowe działające
w liczbach (stan na 31 grudnia 2019 r.):

na

terenie

powiatu

kołobrzeskiego

1. stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – 125
2. stowarzyszenia kultury fizycznej – 43
3. stowarzyszenia zwykłe – 36
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4.
5.
6.
7.

uczniowskie kluby sportowe – 30
ochotnicze straże pożarne – 23
fundacje - 19
terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 12.

WYKAZ STOWARZYSZEŃ
w liczbach
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IV.

SKF

Stow.zwykłe

Współpraca powiatu
w 2018 i 2019 roku

dotacje
z umów
wieloletnich
2017-2019
(zł)

2 057 293,40

UKS

kołobrzeskiego

dotacje z otwartych
konkursów ofert
(zł)

183 500,00

OGÓŁEM:

OSP

z

Fundacje

organizacjami

wsparcie działalności
sportowej
(zł)

249 500,00

Teren.jednost.

pozarządowymi

dotacje tryb art. 19a
(małe granty)

23 184,18

2 513 477,58 zł

1) 2018

20

2018

DOTACJE CELOWE

OTWARTE KONKURSY

SPORT

TRYB ART..19A

2) 2019
dotacje celowe
(umowy wieloletnie 2017-2019,
punkty prawne)

(zł)

2 479 442,75

dotacje z otwartych
konkursów ofert
(zł)

206 910,00

wsparcie działalności
sportowej
(zł)

150 150,00

OGÓŁEM: 2 836 502,75
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V.

Podsumowanie

W 2019 roku ogłoszono 8 konkursów ofert w trybie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań oraz 1 na powierzenie realizacji
zadania. Na konkursy te wpłynęło ogółem 11 ofert, z czego 4 ofert dotyczyły konkursu
na prowadzenie 2 Punktów – 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołobrzegu i 1
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gościnie. Pozostałe zadania
wymienione w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wypłynęły oferty 1 do 1 (jedno
zadanie, jedna ofert). Z 9 organizacjami pozarządowymi podpisano 9 umów na realizację
zadań publicznych w trybie procedury otwartych konkursów ofert.
Nie było umów zerwanych bądź unieważnionych.
Wszystkie organizacje pozarządowe w 100 % zrealizowały powierzone lub wspierane
zadania publiczne. Dotacje zostały przez nie wykorzystane zgodnie z ofertą i umową.
Rozliczenie dotacji pod względem merytorycznym i finansowym było prawidłowe i
nastąpiło w ustawowym terminie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była na zasadach:






pomocniczości,
suwerenności stron,
partnerstwa,
efektywności,
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.
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 2019” 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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