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WPROWADZENIE
Rada Powiatu w Kołobrzegu przyjęła uchwałą NR XI/64/2019 z dnia
6 listopada 2019 r. Program współpracy z organizacjami na 2020 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.2020.1057 z
dnia 2020.06.18).
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 2020 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 2020 rok realizowany był we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych, komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz jednostki organizacyjne
Powiatu Kołobrzeskiego.
Miniony rok był szczególny ze względu na panującą epidemię COVID-19. Wiele organizacji
pozarządowych: stowarzyszeń i fundacji znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacje
pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych ze względu na
zagrożenia i obostrzenia wynikające z pandemii, zmuszone były na zweryfikowanie swoich
planów, a w niektórych przypadkach wręcz zrezygnować z realizacji zadania.
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1. 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 (2020-2024) oraz na prowadzenie
Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego jednoroczna
w trybie otwartego konkursu ofert.
W 2020 roku łączna kwota dotacji celowych wyniosła – 2 545 519,25 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” (umowa wieloletnia 2020-2024):
Kwota dotacji w 2020 r. wyniosła - 1 180 251,75 zł,
Środki finansowe własne (wkład osobowy i wkład rzeczowy) – 245 000,00 zł
Całkowita koszt zadania: 1 425 251,75 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,
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i)
j)

poradnictwo z zakresu załatwiania spraw urzędowych,
poradnictwo socjalne.

W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 11 marca do 24 maja
2020 r. oraz od 20 października 2020 r. do odwołania, z powodu epidemii COVID19, zajęcia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia były zawieszone. W tym czasie
wprowadzono dyżury personelu, utrzymywano stały, zdalny kontakt terapeutyczny
oraz wprowadzono pracę zdalną z podopiecznymi.
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” (umowa wieloletnia 2020-2024):
Dotacja w 2020 r. wynosiła: 765 556,50 zł .
środków finansowych z innych źródeł (Gmina Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg):
23 000,00 zł.
Całkowity koszt zadania: 788 556,50 zł.
W POW na dzień 31.12.2020 r. było 30 uczestników na 30 miejsc, w tym 19 osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 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. Zakładane cele zostały
osiągnięte częściowo ze względu na zawieszenie działalności Powiatowego Ośrodka
Wsparcia decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 12 marca do 24 maja 2020 r.
oraz od 24 października do końca 2020 roku. Zajęcia realizowane były w formie:
rehabilitacji społecznej, terapii zajęciowej, terapii ruchowej, zajęć muzycznych,
kulturoterapii, niezbędnej opieki, relaksacji, poradnictwa psychologicznego i pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych. W związku z decyzją Wojewody
Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności POW zajęcia były prowadzone
zdalnie za pośrednictwem mediów społecznościowych i telefonicznie przy
współpracy z rodzicami i opiekunami uczestników. W pozostałych miesiącach, tj. maj
– październik 2020 r. zajęcia prowadzone były w reżimie sanitarnym hybrydoworotacyjne. Zadanie ma charakter trwały i jest kontynuacją zadania z poprzednich lat.
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1.3. „Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, w tym intelektualnie”,
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Kołobrzegu (umowa wieloletnia 2020-2024):
Dotacja w 2020 r. wynosiła 473 651,00 zł
Inne środki finansowe: 1 251 591,87 zł
w tym:
 świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – 1 430 221,89 zł
 środki własne: 29.231,85 zł
Całkowity koszt zadania: 1 933 104,74 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. Mazowieckiej 29 świadczy całodobową opiekę oraz usługi
bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w zakresie i formach wynikających
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 (1 punkt w Kołobrzegu
i 1 punkt w 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 2020 r. zadanie realizowane było przez FUNDACJĘ Centrum Poradnictwa
Prawnego „PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie.
Do 13 marca 2020 r. porady prawne były udzielane bezpośrednio w punkcie, od 16
marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i
późniejszym wprowadzeniem stanu epidemii do końca 2020 r. porady były udzielane
mobilnie za pomocą środków komunikacji zdalnej.
Organizacja prowadziła dwa Punkty z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:
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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 2020 r. skorzystało 283 osób (w 2019 r.
było 216 porad).
2. Punkt poradnictwa obywatelskiego znajdował się w Urzędzie Miasta w Gościnie.
Punkt 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 2020 r. udzielono 84 porad obywatelskich
(w 2019 r. było 91 porad).
W związku ze stanem epidemii realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej, ze względu
na obostrzenia, odbywała się wirtualnie w postaci:
- publikacji skryptów edukacyjnych,
- zajęć edukacyjnych z zakresu mediacji,
- wyprodukowania 10 filmików edukacyjnych
- we wrześniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyły się zajęcia edukacyjne w
Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
Dotacje w 2020 r. z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego były udzielone organizacjom
pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ust.1 i 2 oraz na
podstawie 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), tj. z własnej inicjatywy.
Ogólna kwota dotacji wynosiła – 184 000,00 zł
Powiat Kołobrzeski w 2020 r. wspierał 8 zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe w trybie przewidzianym w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, a także ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego.
W ramach dotacji realizowane były następujące zadania:
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2.1 „Organizowanie działań na rzecz indywidualnej 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.526.00007.2020 zawartej w dniu
27.01.2020 r.
Analiza merytoryczna
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19
zadanie realizowane było głównie przy wykorzystaniu mediów społecznościowych i
platform internetowych.
Zrealizowane działania:
1. zakupiono zestaw fantomów (osoba dorosła, dziecko, noworodek)
2. opracowano i wydrukowano zakładki dot. pierwszej pomocy, honorowego
krwiodawstwa, zdrowego stylu życia i profilaktyki HIV/AIDS, które otrzymali
uczniowie 4 szkół ponadpodstawowych,
3. zorganizowano konkurs polegający na nagraniu filmu instruktażowego lub
narysowanie komiksu z zakresu pierwszej pomocy,
4. zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o Krwiodawstwie na poziomie powiatowym,
5. zorganizowano Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia na poziomie powiatowym,
6. zorganizowano Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Osiągnięte rezultaty:
1. 120 uczniów poznało schemat udzielania pierwszej pomocy,
2. 16 uczniów nagrało filmy na temat pierwszej pomocy,
3. 160 uczniów zapoznało się z zasadami oddawania krwi,
4. 40 uczniów zapoznano z zasadami zdrowego stylu życia i profilaktyki HIV,
5. 18 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie,
6. 26 uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia,
7. podczas uroczystych spotkań z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odznaczono
46 osób.
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie, w związku
z wprowadzonym stanem epidemii oraz zamknięciem placówek oświatowych od 12 marca
2020 r., złożył wniosek o zmianę planu i harmonogramu. Modyfikacja polegała na zamianie,
zamiast zorganizowania Mistrzostw Pierwszej Pomocy ogłoszono konkurs na wykonanie
przez młodzież filmików instruktażowych o tematyce pierwszej pomocy. Zarząd Powiatu
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w Kołobrzegu, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2020 r., pozytywnie rozpatrzył, wniosek
dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Szczecinie i wyraził zgodę na zmianę planu i harmonogramu zakładanych rezultatów oraz
przeznaczenia

środków

realizowanego

zadania

publicznego

z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zmiana nastąpiła ze względu na stan epidemii
COVID-19. Kolejny wniosek dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie złożył we wrześniu 2020 r. Zarząd Powiatu w
Kołobrzegu, na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 r., pozytywnie rozpatrzył wniosek i
wyraził zgodę na zmianę planu i harmonogramu zakładanych rezultatów oraz przeznaczenia
środków realizowanego zadania na dofinansowaniu zakupu fantoma wspomagającego kursy
pierwszej pomocy”.
Analiza sprawozdania finansowego:


koszt całkowity: 7 000,00 zł



wielkość dotacji : 6 000,00 zł



wielkość środków z innych źródeł (gmina Miasto Kołobrzeg):1 000,00 zł, co stanowi
16,66% udziału w całkowitych kosztach zadania.



Koszty realizacji działań: 5 400,00 zł,



Koszty administracyjne: 1 600,00 zł.

Dokonana analiza rachunkowa przyznanej kwoty na realizację zadania na podstawie
dostarczonych rozliczeń wykazała, że środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie z
kosztorysem oraz planem finansowym.
Zachodniopomorski Oddz. Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Rejon w
Kołobrzegu zgodnie z ofertą i umową wykorzystał kwotę 6 000,00 zł. w 2020 r. na realizację
wyżej wymienionego zadania.

2.2. „Edukacja, profilaktyka i rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi”
realizowane było przez Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu, projekt finansowany
był na podstawie umowy nr ON.526.00002.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
W związku z trwającą w 2020 r. pandemią COVID-19 nie wszystkie zadania zostały wykonane
w planowanych terminach, ale wszystkie zostały zrealizowane. Dokonano przesunięć
środków, na które Zarząd Powiatu w Kołobrzegu wyraził zgodę 22 grudnia 2020 r.
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Dotacja pozwoliła na dofinansowanie następujących działań:


zorganizowano dla 24 członkiń masaż limfatyczny, z którego korzystano przez 6
miesięcy,



przeprowadzono gimnastykę ogólnousprawniającą z elementami jogi dla 20
członkiń (przez 7 miesięcy),



zorganizowano Dzień Otwarty (26.09.2020),



zorganizowano 2 godzinne spotkanie z psychologiem, z którego skorzystało 15
członkiń,



zakupiono paczki świąteczne dla członkiń.

II. Analiza sprawozdania finansowego:


koszt całkowity: 9 550,00 zł



wielkość dotacji : 8 000,00 zł



wielkość środków z innych źródeł : 1 550,00 zł
w tym:



środki z Urzędu Gminy Kołobrzeg : 750,00 zł.,



środki własne: 800,00 zł
Zadanie jest realizowane od wielu lat.

2.3. Zadanie pn. „Wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne
ze społeczeństwem” realizowane było na podstawie umowy Nr ON.526.00006.2020,
zawartej w dniu 26.02.2020 r. realizowane przez Stowarzyszenie Niewidomych
i Słabowidzących w Kołobrzegu kwota dofinansowania 6 000,00 zł
Analiza merytoryczna
Pomimo pandemii COVID-19 został osiągnięty główny cel zadania, a mianowicie integracja
środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz zwiększenie samodzielności tych osób
w różnych sytuacjach i środowiskach. W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz
zamknięciem ośrodków rehabilitacyjnych i uzdrowisk od 20 marca 2020 r., Stowarzyszenie
złożyło wniosek do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu o wyrażenie zgody na zmianę
w harmonogramie realizacji zadania nr 1 „turnus rehabilitacyjny” na „plenerowe spotkania
integracyjne”. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu, na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r.
pozytywnie

rozpatrzył

wniosek

Prezesa

Zarządu

Stowarzyszenia

Niewidomych
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i Słabowidzących w Kołobrzegu w sprawie zmiany formy realizacji zadania publicznego w
zakresie ochrony i promocji zdrowia w związku z epidemią COVID-19. Stowarzyszenie dla
bezpieczeństwa uczestników zadania zrezygnowało również z organizacji Dnia „Białej Laski”
i znalazło alternatywne sposoby wykonania zakładanych rezultatów realizacji zadania
publicznego m.in. poprzez zakup paczek świątecznych. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu, na
posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r., pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa Zarządu
Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu w sprawie zmiany formy
realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w związku z epidemią
COVID-19 .
Analiza sprawozdania finansowego:


wielkość dotacji: 6 000,00 zł



wielkość środków własnych, środków z innych źródeł: 900,00 zł



koszty całkowity zadania: 6 900,00 zł

Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu w pełni i zgodnie
z przeznaczeniem wykorzystało dotację w 2020 r. na realizację wyżej wymienionego zadania.

2.4.
„Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego dzieci w wieku
wczesnoszkolnym”. Projekt realizowany jest przez Kołobrzeskie Stowarzyszenie
Otolaryngologiczne, na podstawie umowy nr ON.526.00003.2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
27 maja 2020 r. wpłynęło pismo od Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Otolaryngologicznego, w
którym powiadamiają o odstąpieniu od umowy na realizację zadania publicznego w związku
z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19.
Zgodnie z § 10 umowy Nr ON.526.00003.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. „umowa może być
rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2019.1145), które uniemożliwiają
wykonanie zadania”.
Wyżej wymienione zadanie skierowane było do środowiska szkolnego dzieci w grupie
wiekowej najbardziej narażonej na problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
1 czerwca 2020 r. zawarto Porozumienie (ON.536.00003.2020) w sprawie rozwiązania
umowy Nr ON.536.00003.2020 na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia pn. „Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego u młodzieży
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w wieku wczesnoszkolnym”. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne 1 czerwca
2020 r. zwróciło dotację w całości.

2.5.
„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.526.00004.2020, zawartej
w dniu 26.02.2020 r.
W trakcie realizacji zadania zostały osiągnięte zakładane rezultaty. 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 marca do
grudnia 2020 roku, w dniach i godzinach ustalonych z beneficjentami programu.
Miejscami wykonywania zadania były – gmina Rymań oraz gmina Siemyśl.
Zrealizowano 10 wyjazdów po ok 2,30 godz. konsultacji w miejscu zamieszkania
uczestnika programu. W trakcie trwania programu udzielono 25 konsultacji w
środowisku z zachowaniem środków ostrożności związanych z epidemią COVID-19.

Analiza sprawozdania finansowego:


wielkość dotacji : 4 000,00 zł



wielkość środków własnych, środków z innych źródeł : 400,00 zł



koszty całkowity zadania: 4 400,00 zł

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół
„FENIKS” w pełni i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystał kwotę 4 000,00 zł. w 2020 r. na
realizację wyżej wymienionego zadania.
Zadanie jest realizowane od wielu lat.
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2.6. 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.5266.00005.2020, zawartej w dniu 26 lutego 2020 r.
Analiza merytoryczna
Z dotacji sfinansowano zakup:
 węży pożarniczych dla OSP Charzyno,
 motopompy dla OSP Korzystno,
 narzędzi ratowniczych typu Halligan dla OSP Gościno,
 sprzęt dla OSP Piotrowice,
 sprzęt dla OSP Czernin,
 prądnicę dla OSP Siemyśl
 rękawice pożarnicze dla OSP Wartkowo,
 sprzęt dla OSP TRYTON,
 sprzęt dla OSP Powiatu Kołobrzeskiego
Analiza sprawozdania finansowego:
koszt całkowity: 34 500,00 zł
wielkość dotacji : 31 000,00 zł
koszty pokryte z finansowych środków własnych, : 3 500,00 zł
wielkość z innych źródeł : 0,00 zł
Dotacja została wykorzystana zgodnie z ofertą i umową.
2.7. Szkolenie i doradztwo metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu
kołobrzeskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na podstawie umowy
Nr 4/2019 z dnia 23.12.2019 r. realizowało zadanie pod tytułem: „Szkolenie i doradztwo
metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu kołobrzeskiego."
Analiza merytoryczna:
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
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poszczególnych jednostek pomocy społecznej a tym samym stwarzanie możliwości wymiany
doświadczeń pomiędzy tymi jednostkami.
W okresie objętym sprawozdaniem zostało przeprowadzonych 5 szkoleń dla łącznie 102
osób.
Analiza sprawozdania finansowego:
• koszt całkowity : 22.500,00 zł
• wysokość dotacji: 20.000,00 zł
• wysokość środków własnych: 2.500,00 zł
Powyższa analiza rachunkowa przyznanej kwoty na realizację zadania, na podstawie
dostarczonych rozliczeń wykazała, że środki zostały wykorzystane w całości i zgodnie
z kosztorysem oraz planem finansowym.
Procedurę konkursową, nadzór merytoryczny i sprawozdawczy prowadziło Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
2.8.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na podstawie umowy
nr 3/2019 z dnia 23.12.2019r. realizowało zadanie pod tytułem : „Wsparcie realizacji
programu z zakresu systemu pieczy zastępczej na rzecz dzieci i rodzin zastępczych."
Analiza merytoryczna:
Głównym celem zleconego zadania było wspomaganie przez Punkt Wspierania Dziecka
i Rodziny, 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.
Analiza sprawozdania finansowego:
• koszt całkowity : 111.190,00 zł
• wysokość dotacji: 100.000,00 zł
• wysokość środków własnych: 11.190,00 zł
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Procedurę konkursową, nadzór merytoryczny i sprawozdawczy prowadziło Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.

2.9. „MAŁE DOTACJE” zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Zadanie pn. „Wydanie książki o 19 Baterii Artylerii Stałej w Kołobrzegu” realizowane było
na podstawie umowy nr ON.525.00001.2020 z dnia 22 października 2020 r., kwota dotacji
wynosiła
9 000,00 zł.
Analiza merytoryczna
Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu książki poświęconej 19 Baterii Artylerii Stałej w
Kołobrzegu autorstwa R.Dziemby i T.Łowiekiewicz w ilości 300 szt. Zadanie realizowane było
na terenie powiatu kołobrzeskiego. Książka trafiła do mieszkańców i bibliotek na terenie
Powiatu Kołobrzeskiego oraz Białogardzkiego, a także do bibliotek akademickich i
regionalnych w Polsce. Część nakładu 10 grudnia 2020 r. rozdano mieszkańcom w Starostwie
Powiatowym w Kołobrzegu.
Analiza sprawozdania finansowego:


suma wszystkich wydatków realizacji zadania: 9 900,00 zł



wielkość dotacji: 9 000,00 zł



wkład własny 900,00 zł

Dokonana analiza merytoryczna i finansowa przyznanej dotacji na realizację zadania, na
podstawie dostarczonych rozliczeń oraz sprawozdania wykazała, że środki zostały
wykorzystane w całości zgodnie z kosztorysem oraz planem finansowym.

3. Dofinansowanie (wsparcie) udzielone klubom sportowym w 2020 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 2020 r. dotacja z budżetu powiatu kołobrzeskiego na wspieranie sportu wyniosła
142 000,00 zł i przeznaczona była na następujące 4 zadania:
3.1. "Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z Powiatu
Kołobrzeskiego" - umowa nr: EK.3153.1.2020 Nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
- kwota dotacji: 120.000,00 zł
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- środki z innych źródeł: 121.000,00 zł
- koszt całkowity zadania: 241.000,00 zł
- opis zadania: Propagowanie Uprawiania Piłki Siatkowej Wśród Dzieci i Młodzieży.
Umożliwienie udziału we współzawodnictwie – rozgrywki ligowe, turnieje
okolicznościowe.
3.2.

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
- kwota dotacji: 10.000,00 zł
- środki z innych źródeł: 10.200,00 zł
- koszt całkowity zadania: 20.200,00 zł
-opis zadania: Organizacja imprez sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego
współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych naszego powiatu;
- umowa nr: EK.3153.5.2020 Nr 2/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

3.3.

Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
- kwota dotacji: 7.000,00 zł
- środki z innych źródeł: 7.500,00 zł
- koszt całkowity zadania: 14.500,00 zł
- opis zadania: Organizacja zgrupowania kolarskiego w ramach szkolenia dzieci
i młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB przez Młodzieżową Sekcję
Kolarską KTC Kołobrzeg;
- umowa nr: EK.3153.6.2020 Nr 3/2020 z dnia 12 marca 2020 r.
Uwaga: Towarzystwo nie wykorzystało przyznanej w 2020 r. dotacji w wysokości
7.000,00 złotych (siedem tysięcy złotych), z powodu epidemii Covid-19.
Dotacja została w całości zwrócona na konto Powiatu Kołobrzeskiego w dniu 29
grudnia 2020 r.

3.4

Stowarzyszenie „Bieg Zaślubin” Kołobrzeg
- kwota dotacji: 5.000,00 zł
- środki z innych źródeł: 81.000,00 zł
- koszt całkowity zadania: 86.000,00 zł
- opis zadania: Organizacja XXXIV Międzynarodowego Biegu Zaślubin – dystans
15 km.
Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnodostępnej, masowej imprezy sportowej;
- umowa nr: EK.3153.21.2020 Nr 4/2020 z dnia 18 września 2020 r.
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4. 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 10 896,09 zł.
4.1. Wykaz organizacji, którym udzielono takiego wsparcia przedstawia poniższa
tabela.

IMPREZY
Spektakl baletowy dla dzieci pt.
"Cebulinek"

WNIOSKODAWCA/Organizator
Stowarzyszenie Ognisko Baletowe w
Kołobrzegu, Starostwo Powiatowe

KWOTA
2 000,00 zł

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

500,00 zł

Zawody w jeździe rowerem po desce
na wodzie

600,00 zł

Liga Morska i Rzeczna w Kołobrzegu

Zawody w Strzelaniu z Broni Kulowej o Klub Strzelecki Kołobrzeg
Puchar Starosty Kołobrzeskiego

1 000,00 zł

Otwarte Zawody
Spinningowo-Muchowe
Salmo Parsęty 2020

KWS Salmo Parsęty w Kołobrzegu

500,00 zł

I Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzeskiej
Zieleni pod patronatem Starosty
Kołobrzeskiego

PTTK Oddział im. Jana Frankowskiego
w Kołobrzegu

816,09 zł

Kołobrzeska Międzyszkolna Liga Tenisa Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis
Park Kołobrzeg

1 000,00 zł

Rozgrywki Międzyszkolnych Szkół
Ponadpodstawowych Licealiada

1 000,00 zł

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
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Współfinansowanie obchodów
Światowego Dnia Sybiraka organizacja koncertu kameralnego w
Bazylice Mniejszej

Związek Sybiraków Zarząd Terenowy
Koło w Kołobrzegu

3 480,00 zł

SUMA: 10 896,09 zł

4.2.

Współpraca pozafinansowa
W 2020 r. Starosta Kołobrzeski udzielił 19 patronatów 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 pod Patronatem
Honorowym Starosty Kołobrzeskiego

1 Spektakl baletowy dla dzieci pt. "Cebulinek"

2

XXV Kołobrzeska Gala Sportu plebiscyt
„Sportowa Dziesiątka”

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Ognisko
Baletowe w Kołobrzegu
Gazeta Kołobrzeska

Data

styczeń

luty

3 III Powiatowy Turniej „Bezpieczny uczeń”

Szkoła Podstawowa nr 9

marzec

XXXII Ogólnopolskie Trociowe Zawody
4 Spinningowo-Muchowe im. Wiktora
Wierzbickiego

Koło Miejskiego PZW w
Kołobrzegu

marzec

II Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs
5 Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
"Tak, sprawni w zawodzie"

Zespół Szkół EkonomicznoHotelarskich im. Emilii
Gierczak w Kołobrzegu

marzec

6 Kwiecień Miesiąc Świadomości Autyzmu

Kołobrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom z Autyzmem

kwiecień
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7

I Kołobrzeski Festiwal Pieśni i Piosenki
Religijnej TOTUS TUUS

Szkoła Podstawowa nr 5

8

Konkurs plastyczno-techniczny "Daj
przedmiotom drugie życie"

Zespół Szkół nr 2 im.
Bolesława III Krzywoustego

9

Projekt warsztatowo-widowiskowy dla
młodzieży pt. "Piękni, Warci miłości"

Zespół Szkół Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza

10

Turniej Golfowy o Puchar Starosty
Kołobrzeskiego

Alte Farm Rusowo

11

Zawody w jeździe rowerem po desce na
wodzie

Liga Morska i Rzeczna w
Kołobrzegu

sierpień

12

Zawody w Strzelaniu z Broni Kulowej o
Puchar Starosty Kołobrzeskiego

Klub Strzelecki Kołobrzeg

wrzesień

Otwarte Zawody
13 Spinningowo-Muchowe
Salmo Parsęty 2020

KWS Salmo Parsęty w
Kołobrzegu

wrzesień

I Rajd PTTK Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni
14
pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego

PTTK Oddział im. Jana
Frankowskiego w
Kołobrzegu

wrzesień

15 Kołobrzeska Międzyszkolna Liga Tenisa

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Tenis Park
Kołobrzeg

cały rok

Rozgrywki Międzyszkolne Szkół
Ponadpodstawowych Licealiada

Kołobrzeski Szkolny Związek
Sportowy

cały rok

Współfinansowanie wydania publikacji pt.
"Rocznik Skrzatuski" tom VIII 2020

Biblioteka Wyższego
Seminarium Duchownego
Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej

wrzesień
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17

kwiecień

maj

wrzesień

lipiec
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Współfinansowanie cyklu warsztatów dla
młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Zespół Szkół Nr 1 im.
18
Sienkiewicza w Kołobrzegu pt. "Piękni,
Henryka Sienkiewicza
Warci Miłości"

wrzesieńpaździernik

Współfinansowanie obchodów Światowego
Związek Sybiraków Koło w
19 Dnia Sybiraka - organizacja koncertu
Kołobrzegu
kameralnego w Bazylice Mniejszej

wrzesień

5. Inna działalność w zakresie pozafinansowym.
W 2020r. 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 informacje 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 2020 r.):

na

terenie

powiatu

kołobrzeskiego

1. stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – 155
2. stowarzyszenia kultury fizycznej – 50
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3.
4.
5.
6.
7.

stowarzyszenia zwykłe – 36
uczniowskie kluby sportowe – 30
ochotnicze straże pożarne – 23
fundacje - 19
terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 12.

6. Współpraca powiatu
w kolejnych latach.

kołobrzeskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

1) 2018
dotacje
z umów
wieloletnich
2017-2019
(zł)

dotacje z otwartych
konkursów ofert
(zł)

2 057 293,40

wsparcie działalności
sportowej
(zł)

183 500,00

dotacje tryb art. 19a
(małe granty)

249 500,00

OGÓŁEM:

23 184,18

2 513 477,58 zł

2) 2019

dotacje z otwartych konkursów ofert
(zł)

wsparcie działalności
sportowej
(zł)

206 910,00

150 150,00

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

(zł)

2 479 442,75
OGÓŁEM:

2 836 502,75

3) 2020

wsparcie
działalności
sportowej
(zł)

dotacje tryb
art. 19a
(małe granty)

(zł)

dotacje z otwartych
konkursów ofert
(zł)

2 545 519,25

175 000,00

142 000,00

9 000,00

dotacje celowe
(umowy wieloletnie 2020-2024,
punkty prawne)

OGÓŁEM: 2 871 519,25
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7. Podsumowanie

2020 r. to rok pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Wiele organizacji
pozarządowych działających na terenie powiatu kołobrzeskiego musiało zweryfikować
swoje plany działania, ze względu na ograniczenia dotyczące obostrzeń związanych
z epidemią, niektóre zmuszone były zawiesić swoją działalność
Niezależnie od charakteru działalności skutki pandemii odczuły wszystkie stowarzyszenia,
fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.

Nieliczne organizacje skorzystały ze wsparcia (zw. Tarczy) rządowego:
- z dofinansowania wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych – 2 organizacje,
- z pożyczek dla organizacji pozarządowych – 10 organizacji.
W 2020 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 oferty 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 wpłynęły oferty 1 do 1 (jedno
zadanie, jedna ofert). Z 8 organizacjami pozarządowymi podpisano 8 umów na realizację
zadań publicznych w trybie procedury otwartych konkursów ofert.
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.
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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 2020” 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

22

