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WPROWADZENIE

Jedną  z  form  ruchu  społecznego,  który  powoduje,  że  ludzie  gromadzą  się,  zrzeszają 

i  podejmują  wspólne  działania  dają  organizacje  pozarządowe  funkcjonujące  w  naszej 

społeczności lokalnej. To właśnie w nich skupiają się najaktywniejsi  i najbardziej wrażliwi 

na sprawy społeczne i kulturalne mieszkańcy naszego powiatu. Wspólnym celem samorządu 

powiatu  oraz  organizacji  pozarządowych  jest  zaspakajanie  potrzeb  ich  mieszkańców. 

Od kilku lat obserwujemy wzrost znaczenia organizacji pozarządowych w życiu społecznym 

naszego  powiatu.  Obszary  tych  aktywności  to  przede  wszystkim:  zdrowie  i  profilaktyka, 

oświata  i  edukacja,  sport,  kultura  i  inne  formy aktywności  społecznej.  Rozległość  zadań 

w jakie angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych 

usług  powodują,  że  postrzegane  są  one,  jako cenny partner  dla  powiatu.  Aby skutecznie 

podejmować wspólne działania należy określić zasady wzajemnej współpracy.

Dokumentem  regulującym  współpracę  Powiatu  Kamieńskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi  jest  roczny  program współpracy.  Rada  Powiatu  w  Kamieniu  Pomorskim 

Uchwałą  Nr  VIII/74/2011  z  dnia  29  września  2011  roku  przyjęła  „Roczny  program 

współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2012”.  Podjęcie  inicjatywy 

uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

Program  współpracy  na  2012  rok  był  wynikiem  kilkuletnich  doświadczeń,  powstał 

on  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  w  oparciu  o  wiedzę  i  praktykę 

pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  Kamieniu  Pomorskim  jak  również  organizacji 

pozarządowych,  na  gruncie  zapisów  ustawowych  oraz  dotychczasowych  doświadczeń 

w zakresie różnych form współpracy powiatu z organizacjami.  Podstawowym przesłaniem 

uchwalenia tego dokumentu jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi  oraz  podnoszenie  skuteczności  i  efektywności  działań  podejmowanych 

w  sferze  zadań  publicznych.  Dokument  ten  stanowi  ważny  element  polityki  społecznej 

powiatu.

Działając  na  podstawie  §10  ust.  5  „Rocznego  programu  współpracy  Powiatu 

Kamieńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2012”,  Zarząd  Powiatu  w  Kamieniu  Pomorskim 

w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedkłada Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim 

sprawozdanie z jego realizacji.
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Zgodnie  z  ustawowym  wymogiem  projekt  „Rocznego  programu  współpracy  Powiatu 

Kamieńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2012” został  poddany  konsultacjom społecznym, 

które przeprowadzono w oparciu  o procedury określone  w uchwale  Nr XXXIX/238/2010 

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia 

szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 

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

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami. Na stronie 

internetowej  Powiatu  Kamieńskiego,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa 

Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz w prasie lokalnej: Pomorzanin, Dziennik Powiatu 

Kamieńskiego  umieszczona  została  informacja  o  przedmiotowych  konsultacjach.  Uwag 

do programu nie wniesiono. Program był podstawowym dokumentem określającym zasady 

współpracy pomiędzy Powiatem Kamieńskim, działającymi na terenie powiatu organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego. 

Zawierał  w  sobie  cel  główny  i  cele  szczegółowe  programu,  zasady  współpracy,  zakres 

przedmiotowy,  formy  współpracy,  priorytetowe  zadania  publiczne,  sposób  realizacji 

programu,  okres  realizacji  programu,  wysokość  środków  przeznaczanych  na  realizację 

programu,  sposób  monitoringu  realizacji  programu,  sposób  tworzenia  programu 

oraz o przebiegu konsultacji,  tryb  powoływania  i  zasady działania  komisji  konkursowych 

do  opiniowania  ofert  otwartych  w  konkursach  ofert.  Zawarte  w  nim ustalenia  stanowiły 

dla  władz  powiatu  podstawę  do  dysponowania  środkami  publicznymi  oraz  umożliwiły 

zlecanie  organizacjom  realizację  zadań  publicznych  pozostających  we  właściwości 

samorządu.

Na terenie  Powiatu  Kamieńskiego  na  dzień  31  grudnia  2012 roku funkcjonowały  174 

organizacje  pozarządowe  tj.:  46  uczniowskich  klubów  sportowych,  28  stowarzyszeń 

zwykłych  oraz  100  stowarzyszeń  zarejestrowanych  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym. 

Aktualnie 36 organizacji posiada statut pożytku publicznego.

W 2012 roku w porównaniu z 2011 rokiem zaobserwowano znaczny wzrost aktywności 

społecznej, dzięki której na terenie Powiatu Kamieńskiego powstało 13 nowych organizacji 

pozarządowych:  „Międzyzdrojski  Klub Sportowy Bushido”,  Fundacja  „Golczewo –  Ulica 

Zwycięstwa”, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Kamieńskiej „Aktywne Wieś-Niaki”, 

Stowarzyszenie  „Jacht  Klub  Kamień  Pomorski”,  Stowarzyszenie  „Kulturalny  Kamień”, 

Fundacja  „Motywacja  i  Działanie”,  Stowarzyszenie  „Miłośników  Wisełki”,  Fundacja 
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„Funduszy Pomocy Skazanym Opuszczającym Zakłady Karne oraz Osobom Wykluczonym 

z  Terenów  Wiejskich”,  Stowarzyszenie  Właścicieli  Domów  Na  Osiedlu  „Żubry  II”, 

Stowarzyszenie  „Mieszkańców  na  Rzecz  Rozwoju  Golczewa”,  Stowarzyszenie 

kolekcjonerów  broni  palnej  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  „Pogranicznik”, 

Stowarzyszenie  „Kamieńskie  Bractwo  Żeglarskie”  oraz  Stowarzyszenie  „Nasza  Gmina  – 

Nasza  Ojczyzna”.  W 2012  roku   dwie  organizacje  pozarządowe  przestały  funkcjonować 

(Uczniowski Klub Sportowy oraz Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie).

Rysunek 1. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w latach 2011 – 2012.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Rodzaje organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w latach 2011 – 2012.
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Współpraca  Powiatu  Kamieńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  była  realizowana 

na różnych płaszczyznach:

1) Finansowej, w formie powierzania lub wspólnej realizacji zadań publicznych.

2) Pozafinansowej, która polegała na:

a) publikowaniu ważnych informacji na stronie internetowej powiatu,

b) konsultowaniu zadań priorytetowych na kolejny rok,

c) udzielaniu porad i konsultacji min. w sprawach rejestracji organizacji pozarządowych 

i ich bieżącej działalności.

„Roczny  program  współpracy  Powiatu  Kamieńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi 

oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2012” 

realizowany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez pracownika Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim tj. pełnomocnika 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktualne dane kontaktowe do pracownika 

dostępne  są  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  www.powiatkamienski.pl 

w zakładce „Informacje – Stowarzyszenia – Dane adresowe”.

FORMY WSPÓŁPRACY

Podstawowe formy współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami w 2012 roku miały 

charakter pozafinansowy i finansowy.

1. Współpraca o charakterze pozafinansowym

Czynna  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  umożliwiła  skuteczniejsze 

zaspakajanie  potrzeb  konkretnych  grup  społecznych,  pozwalała  również  na  prawidłowe 

diagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców powiatu.

Powiat  Kamieński  realizując  program  współpracy  i  mając  świadomość,  że  środki 

finansowe jakimi dysponował były niewystarczające, preferował w 2012 roku pozafinansowe 

formy współpracy, takie jak:

1) W  dniu  18  stycznia  2012  roku  w  Sali  Konferencyjnej  odbyło  się  spotkanie  plenarne 

poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie kamieńskim 

(na szczeblu gminnym i powiatowym), w którym uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli 

organizacji  pozarządowych  oraz  pełnomocnicy  ds.  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi  z  terenu  Powiatu  Kamieńskiego.  Spotkanie  plenarne  zostało 

zorganizowane  przez  Koszalińskie  Centrum  Wspierania  Inicjatyw  Społecznych  wraz 

z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim.
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2) W  dniu  5  grudnia  2012  roku  został  złożony  projekt  „Partycypacja  –  nowa  jakość 

w demokracji lokalnej”, współfinansowany ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko-

Polskiego  Programu  Współpracy  w ramach  Funduszu  dla  Organizacji  Pozarządowych; 

Obszar  tematyczny:  Partycypacja  w  polityce  publicznej;  Priorytet:  Promowanie  roli 

społeczeństwa  obywatelskiego  jako  ważnego  uczestnika  w  zwiększaniu  spójności 

społeczno-gospodarczej  kraju.  Projekt  został  zakwalifikowany do realizacji.  W ramach 

projektu  odbędą  się  szkolenia,  które  będą  miały  na  celu  tworzenie  nowatorskich 

i  wzmacnianie  istniejących  form  współpracy  administracji  publicznej  z  mieszkańcami 

i organizacjami pozarządowymi, promowanie dobrych praktyk i standardów dotyczących 

partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych.

3) Pracownik  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Starostwa  Powiatowego  w  Kamieniu 

Pomorskim tj. pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi informował 

organizacje  pozarządowe  o  kierunkach  planowanych  działalności  poprzez  stronę 

internetową Starostwa Powiatowego www.powiatkamienski.pl w zakładce  „Informacje –  

Stowarzyszenia”.  Znajdują  się  tam  informacje  dla  organizacji  pozarządowych 

o  możliwościach  pozyskiwania  dodatkowych  środków  w  postaci  grantów,  dotacji, 

organizowanych  szkoleniach,  konferencjach  oraz  konkursach.  Zamieszczone  są  także 

liczne uchwały, ustawy, a także wzory niezbędnych dokumentów pozwalających dokonać 

rejestracji stowarzyszeń.

4) Popularyzowanie  i  promocja  działań  organizacji  pozarządowych  współpracujących 

z  Powiatem  przez  zamieszczenie  artykułów  na  stronie  internetowej  Powiatu,  pomoc 

w opracowywaniu zaproszeń, plakatów i materiałów promocyjnych w zakresie działalności 

pożytku publicznego organizacji pozarządowych.

5) Odbyły  się  indywidualne  spotkania  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych 

w zakresie pozyskiwania środków, wsparcie przy pisaniu projektów, pomoc merytoryczna 

i doradcza dla nowopowstających organizacji.

6) Przeprowadzono  konsultacje  społeczne  w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

oraz projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013”.

7) Systematycznie uaktualniana była baza organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu, zawierająca dane adresowe oraz cele statutowe. 
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Na bieżąco, po otrzymaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub od organizacji 

o dokonanych w rejestrze zmianach była aktualizowana baza. 

2. Współpraca  finansowa,  w  formie  powierzania  lub  wspólną  realizacją 

zadań publicznych

Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego polegała na wspólnej realizacji zadań publicznych oraz fundowaniu nagród.

Tabela 1. Zestawienie zadań publicznych realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

Data Nazwa zadania Nazwa organizacji 
pozarządowej

Kwota 
przeznaczona 
na realizację 

zadania

Zakres zadania

6 stycznia 
2012 r. V Festiwal Kolęd i Pastorałek

Parafialno-Uczniowski Klub 
Sportowy „OTTON” 
w Kamieniu Pomorskim

800,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

11-13 stycznia 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Halowej w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Herkules” 
w Kamieniu Pomorskim

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

12 stycznia 
2012 r.

Mistrzostwa „Region B” 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

12 stycznia 
2012 r.

Mistrzostwa „Region B” 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym w ramach 
Gimnazjady 2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

31 stycznia 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej w ramach 
Licealiady 2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

9-10 luty 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Ręcznej w ramach 
Gimnazjady 2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 
oraz Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Korona 
Świerzno”

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

13-14 luty 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej w ramach 
Gimnazjady 2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

15-16 luty 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Herkules” 
w Kamieniu Pomorskim

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

22-23 luty 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Golczewita” w Golczewie 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

1 marca 2012 r.
Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej w ramach 
Licealiady 2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

5 marca 2012 r. 67 Rocznica Zdobycia 
Kamienia Pomorskiego

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

880,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji
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7-8 marca 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Ręcznej w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Tornado Kołczewo” oraz 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Herkules 
w Kamieniu Pomorskim

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

13 marca
 2012 r.

Finał Województwa 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym w ramach 
Gimnazjady 2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

13-14 marca 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej w ramach 
Gimnazjady 2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

14 marca 
2012 r.

Finał Województwa 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

14 marca 
2012 r.

Mistrzostwa „Region B” 
w Drużynowym Tenisie 
Stołowym w ramach 
Licealiady 2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

27 marca 
2012 r.

Mistrzostwa „Region B” 
w Piłce Koszykowej w 
ramach Gimnazjady 
2011/2012

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

28 marca 
2012 r.

XXXV Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom”

Powiatowy Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kamieniu Pomorskim

1259,00 zł Ratownictwo 
i ochrona ludności

29 marca
 2012 r.

Półfinał Województwa 
w Piłce Siatkowej w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Golczewita” w Golczewie 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

31 marca 
2012 r.

Turniej Mini Piłki Siatkowej 
rocznik 2001

Parafialno-Uczniowski Klub 
Sportowy „OTTON” 
w Kamieniu Pomorskim

200,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

3 kwietnia
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu 
w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych

Uczniowski Klub Sportowy 
„Kormoran” w Wolinie 500,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

17 kwietnia
2012 r.

72 Rocznica Zbrodni 
Katyńskiej

Związek Sybiraków Koło 
Terenowe 
w Kamieniu Pomorskim

80,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

21 kwietnia 
2012 r. 67 Rocznica forsowania Odry

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

40,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

28 kwietnia
2012 r.

XVI Wiosenne Biegi 
Przełajowe w Wapnicy

Uczniowski Klub Sportowy 
„Orliki” w Wapnicy 800,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

3 maja 
2012 r.

221 Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

90,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

8 maja
2012 r.

67 Rocznica Zakończenia
 II Wojny Światowej

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

130,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

18 maja 2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Mini 
Piłce Nożnej Chłopców 
w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 2011/2012

Uczniowski Klub Sportowy 
„Korona Stuchowo” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

28 maja 2012 r. Mistrzostwa Powiatu w Mini 
Piłce Nożnej Dziewcząt 
w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 2011/2012

Dziwnowski Klub Sportowy 
„Jantar” Dziwnów

300,00 zł Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

29 maja 2012 r.
Mistrzostwa „Region B” 
w Piłce Nożnej Dziewcząt 
w ramach Gimnazjady

Miejski Gminny Ludowy 
Klub Sportowy „Gryf” 
Kamień Pomorski

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu
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4 czerwca 
2012 r.

Mistrzostwa „Region B” 
w Piłce Nożnej Chłopców 
w ramach Gimnazjady 
2011/2012

Miejski Gminny Ludowy 
Klub Sportowy „Gryf” 
Kamień Pomorski

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

3-5 sierpnia 
2012 r.

XVIII Festiwal Słowian 
i Wikingów w Wolinie

Stowarzyszenie Centrum 
Słowian i Wikingów 
Wolin – Jomsborg - Vineta

7775,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

11 sierpnia
2012 r.

XVI Kamieński Festyn 
Trzeźwości

Kamieńskie Stowarzyszenie 
Trzeźwości „Opoka” 400,01 Ochrona 

i promocja zdrowia

1 września
2012 r.

73 Rocznica Wybuchu 
II Wojny Światowej

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

427,46 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

16 września
2012 r. Światowy Dzień Sybiraka

Związek Sybiraków Koło 
Terenowe 
w Kamieniu Pomorskim

50,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

29 września
2012 r. Szkolna Liga LA Klub Biegacza „Sporting 

Międzyzdroje” 300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

8 października
2012 r. Sztafetowe Biegi Przełajowe Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy „Bałtyk Dziwnów” 300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

17 października
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Dziewcząt w ramach 
Gimnazjady 2012/2013

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Korona Świerzno” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

18 października
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Chłopców w ramach 
Gimnazjady 2012/2013

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Korona Świerzno” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

24 października 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej w ramach Licealiady 
2012/2013

Miejski Gminny Ludowy 
Klub Sportowy „Gryf” 
Kamień Pomorski

300,00 zł
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

11 listopada 
2012 r.

94 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości Państwa 
Polskiego

Związek Kombatantów 
RPiBWP Koło 
w Kamieniu Pomorskim

40,00 zł
Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i tradycji

4 grudnia 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu 
w Tenisie Stołowym w 
ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 2012/2013

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chrobry” w Międzyzdrojach 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

5 grudnia 
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Halowej Dziewcząt 
w ramach Gimnazjady 
2012/2013

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Korona Świerzno” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

6 grudnia
2012 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Nożnej Halowej Chłopców 
w ramach Gimnazjady 
2012/2013

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Korona Świerzno” 300,00 zł

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

Źródło: Opracowanie własne.

W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na wspólną realizację zadań 

publicznych  z  organizacjami  pozarządowymi  przeznaczyło  kwotę  w  wysokości 

21.871,47 złotych, w tym na: Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji – 10.312,46 zł., 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 9.900,00 zł., Ratownictwo i ochronę ludności – 

1.259 zł., Ochronę i promocję zdrowia – 400,01 zł.
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Rysunek  3.  Zestawienie   procentowe  zadań  publicznych  realizowanych  wspólnie  z  organizacjami 

pozarządowymi w 2012 roku.

Zestawienie zadań realizowanych w 2012 roku

24%

74%

1%

1%

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
Ratownictwo i ochrona
ludności
Ochrona i promocja
zdrowia

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek nr 3 wskazuje, iż w Powiecie Kamieńskim w 2012 roku najbardziej preferowane 

były  zadania  publiczne  z  zakresu  „Upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu”,  które 

wyniosły  74%.  Na  drugim  miejscu  uplasowały  się  imprezy  z  zakresu  „Kultura,  sztuka, 

ochrona dóbr kultury i tradycji - 24%. Po 1% wyniosły „Ratownictwo i ochrona ludności” 

oraz „Ochrona i promocja zdrowia”.

WNIOSKI

Organizacje pozarządowe dobrze oceniają współpracę z organami powiatu kamieńskiego. 

Nie  zaobserwowano  problemów  w  relacjach  stowarzyszenia  –  samorząd  poza  dyskusją 

na temat  formy i  zasad ubiegania  się o wsparcie  finansowe. Pełnomocnik ds.  współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym wyjaśniał i rozwiązywał wszelkie 

kwestie na bieżąco.

W 2012 roku żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła wniosku o zawiązanie się 

Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  pomimo,  iż  18  stycznia  2012  roku 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie 

plenarne  poświęcone  współpracy  sektora  pozarządowego  i  władz  lokalnych  w  powiecie 

kamieńskim (na szczeblu gminnym i powiatowym),  na którym przedstawiciele  organizacji 

pozarządowych zgłosili chęć utworzenia w/w rady.
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PODSUMOWANIE

Organizacje  pozarządowe   odgrywają  coraz  większą  rolę  w  wielu  obszarach  życia 

publicznego.  Znaczący  w  ostatnich  latach  wzrost  liczby  organizacji  pozarządowych 

i rozszerzenie zakresu ich działalności  przyczynił  się do wzmocnienia pozycji  i  znaczenia 

trzeciego  sektora  na  arenie  krajowej,  regionalnej  i  lokalnej.  Wiąże  się  to  także 

z propagowaną, szczególnie w ostatnich latach, zasadą partnerstwa polegającą na realizacji 

programów  i  zadań  państwowych  we  współpracy  władz  rządowych  i  samorządowych 

z partnerami społecznymi.

Zasada ta ma szczególne zastosowanie w funkcjonowaniu funduszy europejskich i polega 

na  opracowaniu  priorytetów  zadań  do  finansowania,  realizowaniu  poszczególnych 

programów oraz administrowaniu nimi w partnerstwie władz samorządowych i organizacji 

społecznych.

Dużym  ułatwieniem  współpracy  jest  stały  rozwój  techniki  telekomunikacyjnej,  dzięki 

której  możemy na bieżąco informować się  o  wydarzeniach  oraz planowanych  kierunkach 

działalności,  a  dzięki  temu  współpraca  Powiatu  Kamieńskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi staje się coraz bardziej zharmonizowana i stabilna.

Można  stwierdzić,  iż  realizacja  Programu  pozwoliła  na  kontynuację  współpracy 

z  kompetentnymi  i  sprawnymi  organizacjami,  z  którymi  samorząd  od  wielu  lat  realizuje 

wspólne zadania. 

Przewodniczący Zarządu

Beata Kiryluk

Opracował:

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marek Szymański
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