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1. WSTĘP 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku          

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Świdwińskiego, w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Powiatu Świdwińskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

poprzedni. Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie internetowej Powiatu Świdwińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Świdwinie.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia nr 26      

Starosty Świdwińskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji       

społecznych dotyczących „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku          

publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.  

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem  Programu współpracy na rok 2020 zostało          

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świdwińskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie. Konsultacje zostały 

przeprowadzone w formie wyrażenia przez zainteresowane podmioty pisemnych uwag i opinii do 

ww. projektu Programu, w terminie do dnia 27 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r.       

Konsultacje obejmowały zasięgiem powiat świdwiński. W konsultacjach nie wzięła udziału żadna    

organizacja pozarządowa.  

Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie            

w 2020 roku, został przyjęty Uchwałą Nr XI/61/19 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia              

22 października 2019 r. 

Program współpracy był dokumentem wyznaczającym politykę Powiatu wobec Organizacji            

i stanowił istotny element realizacji zadań własnych Powiatu. Celem głównym Programu było 

określenie zasad i form współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi       

w 2020 roku, na rzecz efektywnego zaspokajania potrzeb różnych grup społecznych Powiatu. Cele 

szczegółowe wynikają z założonego celu głównego i są nimi: - umacnianie lokalnych działań, 

poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb 

społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, racjonalne wykorzystywanie publicznych 

środków, umacnianie w świadomości mieszkańców Powiatu poczucia odpowiedzialności za 

wspólnotę lokalną, tworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących 



społeczności lokalnej, wzmocnienie potencjału Organizacji, promowanie osiągnięć sektora 

pozarządowego oraz prezentacja jego dorobku. W ramach „Programu” Powiat Świdwiński 

współpracował z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej.  

 

2. WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O KIERUNKACH REALIZOWANYCH       

DZIAŁAŃ 

Na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl ,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na     

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie na bieżąco umieszczano informacje                

o aktualnościach z życia Powiatu oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia,        

ogłoszenia).  

 

3. KONSULTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH                              

W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI. 

Zgodnie z § 4 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie ich działalności 

statutowej (załącznik do Uchwały Nr XLII/221/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 września 

2010 r.) o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Starosta    

Świdwiński w formie zarządzenia. Konsultacje przeprowadzane są w formie wyrażenia przez 

zainteresowane podmioty pisemnych uwag i opinii do projektu Programu współpracy. Projekt     

Programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszcza się: 

 stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl 

 w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie. 

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Powiat Świdwiński. Wynik konsultacji nie jest wiążący 

dla Samorządu Powiatu Świdwińskiego.  

 

4. WSPOMAGANIE SZKOLENIOWE, INFORMACYJNE, TECHNICZNE ORAZ INNE 

FORMY WSPÓŁPRACY 

W 2020 roku Powiat Świdwiński wspierał organizacje pozarządowe poprzez : 

 informowanie o szkoleniach dla organizacji pozarządowych – głównie na terenie           

Województwa Zachodniopomorskiego, 

http://www.powiatswidwinski.pl/
http://www.powiatswidwinski.pl/


 zamieszczanie informacji popularyzujących realizowane przez organizacje pozarządowe 

zadania publiczne lub ważnych dla organizacji uroczystościach, na stronie internetowej 

www.powiatswidwinski.pl, tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie „Panorama Powiatu        

Świdwińskiego”, 

 zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz               

w Panoramie Powiatu Świdwińskiego, informacji o możliwości przekazania 1 % podatku 

na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z terenu Powiatu Świdwińskiego. Powiat 

wspierał także kampanię przekazania 1% podatku Zachodniopomorskim Organizacjom               

Pozarządowym, 

 udostępnianie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie, na spotkania          

przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

 udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. 

 

5. OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Współpraca Powiatu z Organizacjami obejmowała także współpracę o charakterze finansowym         

i polegała na zlecaniu Organizacjom zadań publicznych, jak również współfinansowaniu zadań,    

w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

OTWARTE KONKURSY OFERT 

I Otwarty konkurs ofert - na podstawie  Uchwały Nr 42/111/19 Zarządu Powiatu 

Świdwińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.  został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w 2020 roku, na następujące zadania: 

Zadanie nr 1 – z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 40.320 zł (słownie: czterdzieści 

tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). 

Zadanie nr 2 – z zakresu turystyki i krajoznawstwa.  

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy 

złotych 00/100). 

Zadanie nr 3 –  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 5.000  zł (słownie: pięć tysięcy  

złotych 00/100). 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs (zgodnie z art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie), złożonych zostało 19 ofert, które zostały poddane weryfikacji i ocenie przez 

uprawnioną komisję konkursową powołaną uchwałą Nr 44/115/20 Zarządu Powiatu 

Świdwińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. o powołaniu komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. Na zadanie nr 1 

wpłynęło 16 ofert, na zadanie nr 2 wpłynęły 2 oferty, na zadanie nr 3 wpłynęła 1 oferta. Wymogi 

formalne spełniło 16 ofert, natomiast 3 oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały 

poddane dalszej ocenie pod względem merytorycznym. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 45/119/20 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 11 lutego      

2020 r. w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych                             

w 2020 r. zostały przyznane dotacje dla 16 organizacji, na realizację zadań zgodnie                                        

z wyszczególnieniem zawartym w załączonej tabeli. 

http://www.powiatswidwinski.pl/


Zadania publiczne, na które zostały przyznane dotacje w 2020 r., w wyniku konkursu ofert 

Lp

. 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł zadania Kwota 

dotacji 

[zł] 

Niewykorzysta

na kwota 

dotacji 

[zł] 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

1. Polski Związek Wędkarski 

Okręg Koszalin Koło nr 68 

„WODNIK-MIASTO” w 

Świdwinie 

Organizacja zawodów sportowych   

i imprez sportowo - rekreacyjnych 

skierowanych do mieszkańców 

Powiatu Świdwińskiego 

1.000,- 1.000,- 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych w Świdwinie 

Zdrowo, sportowo i bezpiecznie nad 

jeziorem Bystrzyno 

1.800,- 0 ,- 

3. Świdwińskie Stowarzyszenie 

Lotnictwa Rekreacyjnego w 

Świdwinie 

Warsztaty modelarskie połączone z 

zawodami modelarskimi   

3.000,- 0 ,- 

4. 

 

Klub Karate „KORYUKAN” 

Świdwin 

Organizacja zawodów w karate 2.000,- 0 ,- 

5. Stowarzyszenie Tenisa 

Stołowego  

w Połczynie - Zdroju 

Promocja aktywności ruchowej oraz 

sportu poprzez tenis stołowy wśród 

mieszkańców Powiatu 

Świdwińskiego 

1.400,- 0 ,- 

6. Uczniowski Klub Sportowy 

„REGA” przy Zespole Szkół  

w Bierzwnicy  

Wojewódzki Mikołajkowy Turniej 

Piłki Ręcznej Dziewcząt 

„Szczypiorniak z Mikołajem”  

2.500,- 2.500 ,- 

7. 

 

Akademia Piłkarska 

„Technik” 

w Świdwinie 

VIII Piknik sportowo - rekreacyjny 

„Warto mieć pasję…” 

3.000,- 3.000 ,- 

8. Klub Sportowy „Pogoń” 

Połczyn - Zdrój 

Organizacja powiatowych turniejów 

piłki nożnej drużyn młodzieżowych 

1.700,- 1.700 ,- 

9. Klub Walki „Wasi” w 

Broczynie  

Washi Cup - turniej sztuk walki - 

Połczyn - Zdrój 2020 

2.000,- 0 ,- 

10

. 

Klub Strzelecki „Gatling” w 

Połczynie - Zdroju 

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 

IPSC LVL I 2020 w konkurencji: 

Pistolet IPSC, Karabin IPSC, 

Strzelba IPSC 

3.000,- 3.000 ,- 

11

. 

Międzyszkolny Klub 

Sportowy „MIESZKO” w 

Połczynie - Zdroju 

Kulturalnie i sportowo w MKS 

MIESZKO podczas turniejów piłki 

siatkowej w Powiecie Świdwińskim 

3.500,- 900,68 ,- 

12

. 

Połczyńskie Szkolne 

Towarzystwo Sportowe 

Organizacja imprez sportowych, 

sportowo rekreacyjnych 

skierowanych do mieszkańców 

Powiatu Świdwińskiego 

4.500,- 4.500 ,- 

13

. 

Połczyńskie Szkolne 

Towarzystwo Sportowe 

Organizacja powiatowych zawodów 

sportowych dla uczniów ze szkół 

podstawowych, 

ponadpodstawowych, szkół 

ponadgimnazjalnych zgodnych z 

kalendarzem Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego w 

Szczecinie 

4.000,- 2.224,25 ,- 

Turystyka i krajoznawstwo 

14

. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Zarząd Oddziału  

w Świdwinie 

Upowszechnianie turystyki wśród 

dzieci,  młodzieży i dorosłych, 

organizowanie rajdów, imprez 

plenerowych … 

3.000,- 2.700 ,- 



15

. 

Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju sołectw Niemierzyno 

i Kłodzino „Z TRADYCJĄ  

W PRZYSZŁOŚĆ”  

Pamiętamy - 70 rocznica zaślubin 

Polski  

z Bałtykiem 

2.500,- 49,93 ,- 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

16

. 

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Świerznicy 

Podniesienie kompetencji 

kulturalnych  

w zakresie odbioru sztuki i 

zachowania  

w teatrze poprzez udział w 

spektaklu 

2.500,- 2.500 ,- 

 

W trybie konkursowym zwarto łącznie 16 umów o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań 

publicznych. 

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 41.400 zł, w tym:  

-  33.400 zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,   

-  5.500 zł   w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

-  2.500 zł   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Łączna kwota wykorzystanych dotacji wyniosła: 17. 325,14 zł, w tym: 

-  14.575,07 zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,   

-  2.750,07 zł   w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

-  0 zł   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Część Stowarzyszeń nie zrealizowała zaplanowanych zadań publicznych z powodu ograniczeń 

związanych ze stanem epidemii choroby covid - 19, bądź nie dokonała rozliczenia i zwróciła 

środki finansowe. Ogółem niewykorzystana kwota dotacji w 2020r. wyniosła 24.233.20 zł. 

 

II Otwarty konkurs ofert – na podstawie  Uchwały Nr 45/120/20 Zarządu Powiatu 

Świdwińskiego    z dnia 11 lutego 2020 r.  został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie 

realizacji zadań publicznych w 2020 roku, na następujące zadania: 

Zadanie nr 1 – z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100). 

Zadanie nr 2 – z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.   

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100). 

Zadanie nr 3 –  z zakresu turystyki i krajoznawstwa.  

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 6.000  zł (słownie: sześć tysięcy  

złotych 00/100). 

 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs (zgodnie z art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie), złożonych zostało 6 ofert, które zostały poddane weryfikacji i ocenie przez 

uprawnioną komisję konkursową powołaną uchwałą Nr 46/123/20 Zarządu Powiatu 

Świdwińskiego z dnia 25 lutego 2020 r. o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 

2020 roku. Na zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty, na zadanie nr 2 wpłynęły 4 oferty, na zadanie nr 3 

nie wpłynęła żadna oferta. Wymogi formalne spełniły 4 oferty i zostały poddane dalszej ocenie 

pod względem merytorycznym. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie zostały poddane 

dalszej ocenie pod względem merytorycznym.  



Zgodnie z Uchwałą Nr 47/129/20 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 marca      

2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych w 2020 roku zostały przyznane dotacje dla 2 organizacji na realizację zadań zgodnie 

z poniższym wyszczególnieniem:  

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Rodzaj zadania Tytuł zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Fundacja BEZ 

Bezpieczeństwo, Edukacja 

Zdrowie im. bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Rehabilitacja    

w siodle 

10.000,00 zł.  

 

(100% 

wnioskowanej 

kwoty dotacji) 

2. Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „Carpe diem” 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Pszczołodajnia 

w Klępczewie 

9.380,00 zł. 

 

(100% 

wnioskowanej 

kwoty dotacji) 

 

Z uwagi na rozwijające się obostrzenia związane z pandemią wirusa SARS COV-2, nie doszło do 

zawarcia umów na realizację ww. zadań. Przedstawiciele organizacji tuż po rozstrzygnięciu 

otwartego konkursu ofert złożyli pisemne oświadczenia o rezygnacji z realizacji zadań 

publicznych w roku 2020 r.  

 

6. TRYB POZAKONKURSOWY (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie).  

W 2020 roku zostały złożone trzy  oferty do rozpatrzenia w trybie pozakonkursowym. 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd 

Powiatu Świdwińskiego uznając celowość zadań przedłożonych w ofertach, przyznał na ich 

realizację kwoty wg następującego wyszczególnienia:  

 

Zadania publiczne, na które zostały przyznane dotacje w 2020 r., w trybie 

pozakonkursowym  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Kwota 

dotacji 

 [zł] 

Niewykorzystan

a kwota dotacji 

[zł] 

1. Miejski Szkolny 

Związek Sportowy  

w Świdwinie 

Organizacja Powiatowych Zawodów 

Sportowych dla uczniów ze szkół 

podstawowych  i szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych zgodnych  

z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego w Szczecinie 

4.570,- Organizacja nie 

podpisała 

umowy 

2. Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Społecznych  

w Świdwinie 

Impreza sportowa w siodle 3.400,- 158,34 ,- 



Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

1. Stowarzyszenie 

Edukacyjno - 

Kulturalne „NDM” 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Znam zabytki mojego powiatu ! – zdalne 

warsztaty modelarskie dziedzictwa 

architektonicznego  Powiatu 

Świdwińskiego 

600,- 0 ,- 

 

W trybie pozakonkursowym zawarto 2 umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych, 

jedna organizacja nie podpisała umowy.  

Łączna kwota przyznanych dotacji w trybie pozakonkursowym wyniosła 8.570 zł, w tym:  

7.970 zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,   

600 zł    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Łączna kwota wykorzystanych dotacji w trybie pozakonkursowym wyniosła: 3. 841,66 zł,       

w tym: 

- 3.241,66 zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,   

 - 600 zł   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

 

7. ZADANIE ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO 

OBYWATELSTWA PRAWNEGO, ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ 

SPOŁECZEŃSTWA. 

Na podstawie Uchwały Nr 35/94/19 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 października 

2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego  

w 2020 roku.  

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 67.980,00 złotych 

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym: 

- 60.060,00 zł. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wynagrodzenia z tytułu umów), 

- 3.960,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej, 

- 3.960,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty. Powołana komisja konkursowa 

dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie 

oferty spełniły warunki formalne i zostały poddane ocenie pod względem merytorycznym. 

Zarząd Powiatu postanowił udzielić przedmiotowej dotacji Fundacji TOGATUS PRO BONO  

z siedzibą w Olsztynie  (Uchwała Nr 39/107/19 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie 

Powiatu Świdwińskiego w 2020 roku).    

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie dokonała rozliczenia 

otrzymanej dotacji,  w niniejszym zakresie:                                  

Kwota wydatkowanej dotacji:  



60.060,00 zł. - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Wynagrodzenia z tytułu umów) 

3.960,00 zł. – Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej 

Fundacja nie wykorzystała kwoty w wysokości 3.960,00 zł z tytułu poniesionych kosztów 

obsługi organizacyjno-technicznej. Fundacja dokonała zwrotu odsetek w kwocie 6,09 zł.          

dn. 11.01.2021 r. - łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 64.020,00 zł udzielonej dotacji. 


