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Wprowadzenie 

 

 Rada Powiatu Słupskiego przyjęła uchwałą Nr III/18/2018 z 18 grudnia 2018 roku 

Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 

Uchwalenie takiego programu jest obowiązkiem powiatu i wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 284). Jest on podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady  

i formy współpracy władz samorządowych powiatu z działającymi na jego terenie 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, 

określa priorytetowe zadania do realizacji na dany rok, sposób ich realizacji, wysokość 

środków finansowych planowanych na ich realizację oraz tryb i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w ogłaszanych otwartych konkursach ofert.  

 Celem tej współpracy powinno być zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców 

powiatu oraz rozwijanie form współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Program 

powinien określać zasady i formy współpracy w realizacji zadań publicznych powierzanych 

organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert. Realizacja zlecanych  

organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań powinna 

odbywać się w oparciu o możliwości finansowe powiatu.  

 Przyjęty do realizacji na 2019 rok Program współpracy powiatu słupskiego 

z organizacjami pozarządowymi, poza celem głównym, czyli zapewnieniem efektywnego 

wykonania zadań publicznych poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych 

i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz rozwijaniem form 

współdziałania z organizacjami pozarządowymi, określił także cele szczegółowe: tworzenie 

warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących społeczności lokalnej; 

umożliwienie sektorowi pozarządowemu wpływu na kreowanie polityki społecznej 

w powiecie słupskim; promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentację jego 

dorobku; poprawę efektywności i wzrost liczby realizowanych zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe. 

 Poniższe sprawozdanie zawiera skrócony opis wszystkich zadań ujętych do realizacji 

w Programie. Pełne sprawozdania, według określonych i wymaganych przepisami wzorów, 

znajdują się w dokumentacji wydziałów, które realizowały Program. 
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Współpraca finansowa  

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 
Środki z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  

Zgromadzenie Szkół 

Braci Chrześcijańskich  

w Kopcu 

Prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej  

w Przytocku dla dzieci, 

młodzieży oraz osób 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

2 524 210,00 zł 2 453 550,62 zł 0,00 zł 

 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie  

 Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr PS.IV.8124.3.2018 z dnia 21 

grudnia 2018 r. zawartej ze Zgromadzeniem Szkół Braci Chrześcijańskich z siedzibą  

w Kopcu na okres pięciu lat, tj. do 31 grudnia 2023 r. Polegało na prowadzeniu Domu 

Pomocy Społecznej w Przytocku dla 100 osób – dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Zgromadzeniu udzielono na nie w 2019 roku 2 524 210,00 

zł dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 977 760, 62, w tym 2 453 550,62 stanowiły 

wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu i środki własne Zgrom. Zadaniem 

placówki było zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym intelektualnie osobom 

przebywającym w Domu Pomocy Społecznej.  

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet z dziećmi z powiatu słupskiego, 

ofiar przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia poprzez prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa 

Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki finansowe, 

w tym własne 

organizacji 

Wkład osobowy 

1.  

Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie 

Dobroczynne Oddział 

Terenowy w Słupsku 

„Mój Azyl III” 12 300,00 zł 

 

0,00 zł 10 200,00 zł 
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 Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr  PS-IV.524.6.2019 z dnia 5 lipca 

2019 roku zawartej z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział Terenowy  

w Słupsku. Polegało na zapewnieniu tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet z 

dziećmi z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie na udzielanie wsparcia poprzez 

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Stowarzyszeniu udzielono na to zadanie w 2019 

roku 12 300,00 zł dotacji.  Całkowity koszt zadania wyniósł 22 500,00 zł, w tym wkład 

osobowy organizacji stanowił 10 200,00 zł.  

Na dwa powyższe zadania, zgodnie z programem, planowano przeznaczyć 

2 453 616,00 zł, na pierwsze przeznaczono 2 524 210,00 zł (wysokość środków na to 

zadanie ustalana jest przez Wojewodę Pomorskiego), na drugie zadanie przeznaczono 

12 300,00 zł. Łącznie na oba zadania przeznaczono 2 536 510,00 zł.  

  

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej „Gniazdo rodzinne” w Luleminie 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki z dotacji Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

2.  Fundacja Rodzinnej Opieki 

Zastępczej „Więzi 

Rodzinne” 

Prowadzenie placówki 

opiekuńczo–

wychowawczej „Gniazdo 

rodzinne”  

w Luleminie 

287 680,00 zł  

 

356,60 zł 0,00 zł 

 

 Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr PS-8124.1.2017 z 30 grudnia 2016 

roku zawartej na okres 2,5 roku, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 roku oraz 

umowy nr PS-IV.8124.4.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku na kolejne 2,5 roku, czyli do 30 

czerwca 2022 r. Polegało na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego. Jednocześnie mogło przebywać w niej 8, a w razie konieczności, po uzyskaniu 

zezwolenia wojewody, maksymalnie 10 dzieci. Zadaniem placówki było zapewnianie 

dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w 

szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i 

religijnych. Dzieciom umożliwiano realizację obowiązku szkolnego oraz rozwój 

zainteresowań i uzdolnień. Wychowankowie byli też wdrażani do obowiązków domowych 

adekwatnych do ich wieku i możliwości, uczyli się prawidłowych nawyków, kultury osobistej 
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i samodzielności. Placówka umożliwiała podtrzymywanie kontaktów z rodzicami  

i innymi członkami rodziny. W roku sprawozdawczym 2019, od 1 stycznia do 30 czerwca 

przebywało w niej ośmioro dzieci w wieku od 1,5 roku do 13 lat. Jedno dziecko zostało 

umieszczone w rodzinie przysposabiającej. W okresie od lipca do grudnia w placówce 

przebywało siedmioro dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Koszt zadania wyniósł 280 793,46 zł, 

kwota dotacji 287 680,00 zł – wykorzystano 280 436,86 zł, a środki własne fundacja 

wyliczyła na 356,60 zł. 

 Na ogłoszony w 2019 roku konkurs na to zadanie wpłynęła tylko jedna oferta – 

Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” z Lulemina i Zarząd Powiatu 

przyznał jej dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 921 600,00 na 2,5 roku, tj. na rok 

2019 – 144 000,00 zł (od lipca do grudnia); 2020 - 307 200,00 zł; 2021 - 316 800,00 zł, na 

2022 - 153 600,00 zł (do końca czerwca). W programie na cały 2019 rok ujęto kwotę 

288 000,00 zł. 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Środki  

z dotacji 

Wkład 

osobowy 

Wkład 

finansowy 

1.  Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Przyjaciel”  

w Machowinku 

XVII Rajd Rowerowy Osób 

Niepełnosprawnych  

im. Stanisława Kądzieli 

5 710,00 zł 1 500,00 zł 3 531,47 zł 

2.  Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Starszych  

i Niepełnosprawnych 

„Razem-Wszystko”  

w Machowinie 

IV Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych 2019 

7 997,00 zł  2 400,00 zł 945,00 zł 

3.  Stowarzyszenie „Zacisze” 

w Lubuczewie  

VII Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych 

7 985,00 zł 1 650,00 zł 611,07 zł 

  Razem: 21 692,00 zł  5 550,00 zł 5 087,58 zł 

 

XVII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli 

 Rajd zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciel” 

z Machowinka. Otrzymało dotację w wysokości 5 710,00 zł, wydało 5 342,14 zł. Koszt 

całkowity rajdu zamknął się kwotą 10 373,61 zł. Stowarzyszenie na jego organizację wniosło 
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wkład osobowy wyceniony na 1 500,00 zł i finansowy wyceniony na 3 531,47 zł. Rajd odbył 

się 24 sierpnia, wzięło w nim udział 200 uczestników. Trasa wiodła leśnymi drogami i liczyła 

40 kilometrów. Najpierw biegła ulicami Słupska, następnie drogami polnymi i leśnymi 

prowadzącymi do placówek w Lubuczewie i Machowinie, by dotrzeć do mety w 

Machowinku. W tamtejszym Domu Pomocy Społecznej zorganizowano finał ze specjalnym 

programem artystycznym oraz nagrodami dla uczestników. 

IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 2019  

 Spartakiadę zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych „Razem-Wszystko” z siedzibą w Machowinie. Otrzymało 7 997,00 zł 

dotacji, wydało 7 954,14 zł. Koszt całkowity organizacji spartakiady wyniósł 11 299,04 zł. 

Udział własny stowarzyszenia to nieodpłatna praca członków związana z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem spartakiady. W sumie wkład osobowy wyceniono na 2 400,00 zł, a 

finansowy na 945,00 zł. Spartakiada odbyła się 22 sierpnia na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustce. W pięciu konkurencjach sportowych wzięły udział 54 osoby. Impreza 

skierowana była do dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej, 

uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowych. 

Promowała zdrowy tryb życia ukierunkowany na ruch i rekreację oraz umożliwiała 

rywalizację sportową na dobrym poziomie.  

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

 Przegląd zorganizowało Stowarzyszenie „Zacisze” z siedzibą w Lubuczewie. 

Otrzymało 7 985,00 zł dotacji, wydało 7 384,25 zł. Całkowity koszt organizacji imprezy 

wyniósł 9 645,32 zł. Udział własny to nieodpłatna praca członków związana z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy. W sumie wkład osobowy wyceniono na 

1 650,00 zł, a finansowy na 611,07 zł. Przegląd odbył się 28 października 2019 r. w Polskiej 

Filharmonii Simfonia Baltica w Słupsku. Do udziału w nim i zaprezentowania swoich 

talentów zaproszono osoby niepełnosprawne z powiatu słupskiego, miasta Słupska oraz 

powiatu cieszyńskiego. Wśród dwunastu prezentacji scenicznych można było zobaczyć 

występy teatralne, wokalne, taneczne, poetyckie i plastyczne. Przeglądowi towarzyszyła 

prezentacja multimedialna oraz wystawa afiszy w holu filharmonii promujących hasło 

przewodnie przeglądu „Moje 7 pasji”. W Przeglądzie wzięło udział około 350 uczestników.  

 

http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/zdrowy-tryb-zycia.html#utm_medium=alz&utm_source=gp24.pl&utm_campaign=artykul
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Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia 

Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład osobowy 

1.  Stowarzyszenie „Zacisze” 

w Lubuczewie 

Organizacja Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych  

z uroczystością wręczenia 

Honorowych Wyróżnień Starosty 

Słupskiego pn. „Daję Radość” 

 

7 956,00 zł 

 

300,96 zł 810,00 zł 

  

 Stowarzyszenie „Zacisze” z Lubuczewa otrzymało dotację w wysokości 7 956,00 zł na 

zorganizowanie Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia 

Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”. Wykorzystało 7 944,36 zł. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 9 055,32 zł, środki finansowe z innych źródeł to 300,96 zł, 

wkład osobowy wyceniony został na 810,00 zł. 

Obchody Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowano 4 

grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Ich zwieńczeniem była uroczysta gala, 

na której wręczono honorowe wyróżnienia Starosty Słupskiego - statuetki „Daję Radość. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Artur Gwóźdź - za niesienie bezinteresownej pomocy 

osobom potrzebującym, w tym organizowanie akcji i zbiórek pieniężnych na rzecz takich 

osób; kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski - za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie 

edukacji morskiej wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, oraz nieocenioną 

działalność charytatywną na rzecz potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

Jadwiga Chadrysiak - za bezinteresowne wspieranie podopiecznych Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Sycewicach i wyjątkowo wrażliwe serce na krzywdę ludzką; Spółka MS więcej 

jak okna - za wieloletnie wspieranie podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno–

Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy oraz angażowanie się w takie 

projekty, jak Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Za oknem fruwa niebo. 

 

Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w programie zaplanowano 

38 000,00 zł (w tym 8 000,00 zł na organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
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z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego „Daję Radość”). 

Dwie organizacje złożyły trzy oferty, ubiegały się o dofinansowanie w łącznej kwocie 

21 692,00 zł i takie otrzymały. Wkład osobowy wyceniono na 5 550,00 zł, a rzeczowy na 

3 531,47 zł. Niewykorzystane 8 308,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, 

przeznaczono na likwidację barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych.    

W konkursie na organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wpłynęła 

jedna oferta – Stowarzyszenia „Zacisze” z Lubuczewa na kwotę 8 000,00 zł. Zarząd 

Powiatu Słupskiego przyznał jej dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości.  

Stowarzyszenie wykorzystało 7 944,36 zł. Niewykorzystane środki zwróciło do budżetu 

powiatu.    

 

Ochrona i promocja zdrowia 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Stowarzyszenie Moc Na 

Pomoc 

Na zdrowie - rodzina 7 000,00  zł 0,00 zł 1 720,00 zł 

 
Na zdrowie – rodzina 

 

               Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Moc Na Pomoc z Ustki. Otrzymało 7 000,00 

zł dotacji, wykorzystało 6 020,54 zł. Wkład osobowy wyceniono na 1 720,00 zł. 

Zaproponowany do realizacji projekt składał się z trzech działań: dwóch warsztatów – 

„Umiem, wiem i zdrowo jem”, „Szczęśliwe dziecko, to zaopiekowanie dziecko” oraz turnieju 

sportowego pod nazwą „Sportowo, zawsze zdrowo”. Realizowany był w dniach od 1 maja do 

30 czerwca. Jego głównym celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich rodziców, 

których dzieci przebywają w pieczy zastępczej na temat zdrowego stylu życia i jego wpływu 

na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Dzięki otrzymanym informacjom uczestniczący w 

nim rodzice i dzieci zwiększyli swoją wiedzę na temat prawidłowych zachowań 

prozdrowotnych. Łącznie w projekcie wzięło udział 16 rodziców i 69 dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej.  
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 Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w programie 

przeznaczono 7 000,00 zł. W konkursie złożono 2 oferty na łączną kwotę 14 000,00 zł. 

Dotację przyznano jednemu ofertowi na kwotę 7 000,00 zł, wykorzystano 6 020,54 zł, 

wkład osobowy organizacji wyniósł 1 720,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1 080,00 zł 

zwrócono do budżetu powiatu. 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1. Słupski Szkolny 

Związek Sportowy  

Organizacja Powiatowej 

Olimpiady Dzieci  

i Młodzieży szkół 

podstawowych, 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

80 000 zł 10 878,84 zł 2 700,00 zł 

2. Uczniowski Klub 

Sportowy „Byki”  

w Słupsku 

IV Halowy Turniej Piłki 

Nożnej „Wielkanoc – 

Kobylnica 2019" 

2 420,00 zł 2 873,62 zł 240,00 zł 

3. Uczniowski Klub 

Sportowy „Byki”  

w Słupsku 

VII Halowy Turniej 

Piłki Nożnej „Mikołajki 

- Kobylnica 2019”  

2 420,00 zł 2 672,38 zł 240,00 zł 

4. Słupski Klub Tańca 

Sportowego PAKTAN  

w Słupsku 

XV Pomorska  

i Ogólnopolska 

Wakacjada Taneczna  

w Kobylnicy 

4 400,00 zł 58 308,66 zł 5 600,00 zł 

5. Akademia Młodego 

Lekkoatlety 

XXV CZWARTKI 

LEKKOATLETYCZNE 

 3 700,00 zł 3 787,66 zł 600 zł 

6. Kępicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Zielona Dycha 4 000,00 zł 8 149,66 zł 300,00 zł 

  Razem: 96 940,00 zł 86 579,82 zł    9 680,00 zł 

 

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, i szkół 

ponadpodstawowych 



11 

 

 Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr PS-IV.524.1.1.2019 z 26 lutego 

2019 roku, zawartej na okres 3 lat, tj. do 2021 roku. Na organizację olimpiady w 2019 roku 

Słupski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację w wysokości 80 000,00, w tym 

30 000,00 zł pochodziło z udzielonej pomocy finansowej na to zadanie przez wszystkie 

gminy powiatu. Inne środki organizacji wyniosły 10 878,84,00 zł, a wkład osobowy - 

2 700,00 zł.  Słupski Szkolny Związek Sportowy opracował system rozgrywek sportowych w 

ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Zadanie polegało na zorganizowaniu 

aktywnego uczestnictwa oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w szkolnych i 

międzyszkolnych imprezach sportowych. Celem była popularyzacja i upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie im czynnego spędzenia czasu wolnego. W 

rozgrywkach powiatowych uczestniczyli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych z powiatu w dyscyplinach objętych rywalizacją dzieci i młodzieży 

szkolnej, tj. w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej, lekkoatletyce, biegach 

przełajowych, tenisie stołowym, szachach i unihokeju. W sumie w Powiatowej Olimpiadzie 

wzięło udział ponad 2 tys. dzieci i młodzieży i drugie tyle w rozgrywkach gminnych.   

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc – Kobylnica 2019”  

Uczniowski Klub Sportowy „Byki” w Słupsku otrzymał dotację w wysokości 2 420,00 

zł na organizację VI Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Wielkanoc - Kobylnica 2019”. Turniej 

odbył się 25 marca w hali Zespołu Szkół w Kobylnicy. W rozgrywkach wzięło udział stu 

młodych piłkarzy z 10 drużyn piłkarskich z powiatu słupskiego i miasta Słupska 

podzielonych na dwie kategorie. Całkowity koszt turnieju wyniósł 5 533,62 zł. środki własne 

organizacji to 2 873,62 zł, a wkład osobowy – 240,00 zł.  

IX Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki - Kobylnica 2019” 

 UKS „Byki” otrzymał również dotację w wysokości 2 420,00 zł na organizację VII 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej Mikołajki – Kobylnica 2018. Turniej odbył się 6 grudnia 

również na hali Zespołu Szkół w Kobylnicy. Wzięło w nim udział 100 piłkarzy z 10 drużyn 

piłkarskich, podobnie jak podczas VI Halowego Turnieju z kwietnia podzielonych na dwie 

kategorie. Całkowity koszt zadania i w tym przypadku wyniósł prawie 5 333,00 zł. Środki 

własne organizacji  to 2 672,38 zł, a wkład osobowy – 240,00 zł.   
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XV Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy 

 Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN otrzymał dotację w wysokości 4 400,00 zł 

na organizację Pomorskiej i Ogólnopolskiej Wakacjady Tanecznej, której uczestnikami były 

pary taneczne zgłoszone przez szkoły i kluby taneczne z województwa pomorskiego i kraju w 

tym z klubów z powiatu słupskiego.  W imprezie, która odbyła się 8 czerwca w Zespole Szkół 

Samorządowych w Kobylnicy uczestniczyły łącznie 252 pary taneczne – 504 zawodników z 

46 klubów tanecznych. Całkowity koszt imprezy wyniósł 68 308,66 zł. Inne środki finansowe 

przez organizację to 58 308,66 zł, a wkład osobowy organizacji – 5 600,00 zł.  

Organizacja cyklu zawodów XXV CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE 

 Akademia Młodego Lekkoatlety otrzymała dotację w wysokości 3700 zł na 

Organizację cyklu zawodów w ramach XXV Czwartków Lekkoatletycznych. W sześciu 

zawodach wzięło udział 250 uczestników W finale, który odbył się w czerwcu wyłoniono 45-

osobową reprezentację zawodników, którzy pojechali na ogólnopolskie rozgrywki do Łodzi, 

gdzie zdobyli 8 medali. Całkowity koszt zadania to 7990 zł. Środki pozyskane przez 

organizację wyniosły 3 787,66 zł, a wkład osobowy – 600,00 zł.   

Zielona Dycha - organizacja biegu nad jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice 

 Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 4 000,00 zł na organizację Biegu nad 

Jeziorem Obłęskim, a wykorzystał 3 981,06 zł. W biegu głównym, który odbył się 15 czerwca 

i do którego zaproszono biegaczy ze wszystkich gmin powiatu oraz gmin z kraju, wzięło 

udział 87 uczestników. Całkowity koszt zadania to 12 430,72 zł. Inne środki wniesione przez 

Ośrodek to 8 149,66 zł, a wkład osobowy wyceniony został na 300 zł.  

 Na wsparcie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w programie 

przeznaczono 100 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł na organizację Powiatowej Olimpiady 

Dzieci i Młodzieży. W konkursach złożono 8 ofert, na łączną kwotę 136 875,00 zł. 

Dotację przyznano sześciu ofertom na kwotę 96 940,00 zł (w tym 80 000,00 zł na 

olimpiadę), wkład finansowy organizacji wyniósł 86 579,82 zł, osobowy – 9 680,00 zł. 

Środki finansowe w wysokości 3 060,00 zł, które nie zostały rozdysponowane w 

konkursie przeznaczono na zadania zlecone w trybie art. 19a ustawy – 

pozakonkursowym.  
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, 

wydawnictwa itp.)  

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Rada Regionalna 

Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych 

Naczelnej Organizacji 

Technicznej  

w Słupsku 

Technika w baśniach 

 i legendach Pomorza 

7 729,00 zł 87,80 zł 2 250,00 zł 

2.  Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Regionu 

Słowińskiego „KLUKA”  

w Klukach  

V Międzynarodowy 

Plener Rzeźbiarski 

„Pasje w drewnie 

ukryte” 

3 500,00 zł 12 586,94 zł 1 160,00 zł 

3.  Stowarzyszenie 

Edukacyjne Volumin  

w Słupsku  

XXV Pomorska 

Wiosna Literacka 

3 300,00 zł  8 000,00 zł 1 950,00 zł  

4.  Stowarzyszenie 

„Zacisze” 

Letni Festiwal 

Prezentacji 

Scenicznych Osób 

Niepełnosprawnych 

3 470,00 zł 300,00 zł 1 800,00 zł  

  Razem: 17 999,00 zł  20 974,74 zł 7 160,00 zł 

 

Technika w Baśniach i Legendach Pomorza 

 Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Słupsku zrealizowała zadanie „Technika w baśniach i legendach 

Pomorza”. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada zorganizowała 60 spotkań z bajarką w 19 

szkołach i 14 przedszkolach powiatu słupskiego, która opowiadała dzieciom baśnie 

pomorskie. Dzieci wzięły też udział w bloku tematycznym pt. „Skąd jest ten prąd” 

nawiązującym do małych elektrowni wodnych i sposobów pozyskiwania energii elektrycznej, 

rozwijały swoją kreatywność, zainteresowania techniką oraz rozbudzały wyobraźnię 

przestrzenną poprzez praktyczne wznoszenie budowli z klocków, poznawały folklor 
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kaszubski, tradycje strojów, zwyczajów i kulturę pomorską. W sumie w spotkaniach wzięło 

udział 2222 dzieci i 145 nauczycieli oraz pedagogów powiatowych szkół i przedszkoli w 

gminach: Potęgowo i Kępice, Słupsk i miejskiej Ustka. Poza przedszkolakami objęto nimi 

dzieci klas I–III szkół podstawowych. Koszt zadania wyniósł 10 066,00 zł, kwota dotacji to 

7 729,00 zł. Wysokość środków z innych źródeł to 87,80 zł, a wkład osobowy Rady 

Regionalnej – 2 250,00 zł. 

Śladami Maxa Pechsteina. VII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów 

Nieprofesjonalnych  

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” otrzymało 

dotację na zadanie pn. „Śladami Maxa Pechsteina. VII Międzynarodowy Plener Malarski 

Artystów Nieprofesjonalnych”. Plener odbył się w Słupsku i trwał od 1 do 10 lipca. Wzięło w 

nim udział 15 artystów ze Słupska, powiatu słupskiego, lęborskiego, powiatów partnerskich: 

Herzogtum Lauenburg (w Niemczech) i cieszyńskiego oraz z Macklenburgii. Powstało 37 

prac artystycznych dokumentujących architekturę, przyrodę i miejskie pejzaże Słupska oraz 

Łeby, Rowów i innych miejscowości. Wystawa poplenerowa odbyła się w Spichlerzu 

Richtera w Słupsku. Koszt dofinansowanego w konkursie zadania wyniósł 17 210,00 zł, 

kwota dotacji z powiatu 3 500,00 zł. Wkład finansowy z innych źródeł wyniósł 12 586,94 zł, 

a wkład osobowy stowarzyszenie wyceniło na 1 160,00 zł.  

XXVI Pomorska Wiosna Literacka  

 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin ze Słupska zorganizowało XXVI Pomorską 

Wiosnę Literacką. Polegała ona na organizacji spotkań autorskich z literatami i pisarzami w 

celu propagowania czytelnictwa, głównie wśród dzieci i młodzieży w środowiskach 

wiejskich. W imprezie wzięli udział literaci regionalni: Jolanta Nitkowska-Węglarz, Daniel 

Odija, Agata Marzec, Barbara Ciwoniuk oraz krajowi: Michał Ogórek, Paweł Baręsewicz, 

Ewa Chotomska, Barbara Gawryluk, Grzegorz Leszczyński, Barbara Kosmowska, Wioleta 

Piasecka, Marcin Pałasz, Paulina Handel, Tomasz Trojanowski, Paweł Wakuła oraz Łukasz 

Wierzbicki. W okresie od 20 do 24 maja zorganizowano w powiecie słupskim spotkania 

autorskie i warsztaty (w Warcinie, Ustce, Kończewie, Włynkówku), na których promowano 

twórczość literatów, zachęcano dzieci i młodzież do czytania książek i inspirowano do 

rozwijania własnej twórczości literackiej. Kwota dotacji wyniosła 3 300,00 zł i w głównej 

mierze dotyczyła organizacji spotkań w powiecie. Stowarzyszenie wniosło wkład osobowy o 
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wartości 1 950,00 zł oraz finansowy własny i pochodzący z innych źródeł w wysokości 

8 000,00 zł. Zorganizowało jeszcze 40 innych spotkań autorskich i warsztatów w regionie 

słupskim.   

 

Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły” Rowy 

2019 

 Zadanie realizowało Stowarzyszenie Zacisze z Lubuczewa. Otrzymało 3 470,00 zł 

dotacji, a wykorzystało 3 468,53 zł, na kwotę 1 800,00 zł wyceniono wkład osobowy 

stowarzyszenia, zaś 300,00 zł stanowiły środki finansowe z innych źródeł.  Festiwal odbył się 

9 sierpnia br. w Muszli Koncertowej w Parku Kultury i Wypoczynku w Rowach. Podczas 

festiwalu osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu słupskiego i województwa 

pomorskiego z 13 placówek wsparcia: Domów Pomocy Społecznej z Lubuczewa, Przytocka, 

Machowina, Machowinka i Czarnego, Lęborka oraz Chojnic, Środowiskowych Domów 

Samopomocy z Kleszczewa Kościerskiego, Chmielna i Potęgowa, ZOLP z Kobylnicy, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Diament” ze Słupska, „Promyk” z Czarnego zaprezentowały 

swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne, poetyckie i instrumentalne. Czteroosobowe jury 

przyznało wyróżnienia i nagrody, w tym nagrodę Starosty Słupskiego i Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W drugiej części wydarzenia odbył się 

Koncert Gwiazd - na scenie zaprezentowali się: gwiazda muzyki disco polo i dance Błażej 

Drab z zespołem, zespół „Babiniec” z Rowów, saksofonistka Mariola Rumlova, wokalistki 

Roksana Białek i Joanna Płatwa, taneczny zespół „Luzik” z Objazdy, inni wokaliści: Mateusz 

Różalski, Piotr Michalski, Andrzej Rapita i Kinga Łozińska. Młodzi wykonawcy i uczestnicy 

konkursu mieli możliwość prezentacji swojej twórczości i talentu szerokiej publiczności, w 

tym letnikom przebywającym na urlopie w nadmorskich Rowach. stresu przed wystąpieniami 

publicznymi, kształtowanie ekspresji scenicznej. 

 

 Na zadania z zakresu kultury i sztuki zaplanowano 18 000,00 zł. W konkursach 

złożono łącznie siedem ofert na kwotę 33 740,00 zł. W pierwszym terminie naboru 

wniosków, do 19 lutego wpłynęły 4 oferty na kwotę 23 329,00 zł. Zarząd Powiatu 

przyznał dofinansowanie wszystkim oferentom, jednej organizacji w pełnej 

wnioskowanej wysokości i pozostałym w kwotach niższych niż wnioskowane. Jedna z 

organizacji (Fundacja Pro Ducato Stolpensis ze Słupska) nie przyjęła dofinansowania i 

zrezygnowała z realizacji zadania publicznego. Podpisano umowy na realizację zadań w 
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łącznej kwocie 14 529,00 zł. W drugim terminie naboru ofert, do 18 czerwca wpłynęły 

trzy oferty na kwotę 10 411,00 zł. Tylko jedna oferta uzyskała rekomendację Komisji 

opiniującej oferty i Zarząd Powiatu przyznał jej 3 471,00 zł dotacji. Ostatecznie dotację 

przyznano czterem ofertom na łączną kwotę 18 000,00 zł. Wkład własny organizacji 

wyniósł 20 850,00 zł, a osobowy 7 160,00 zł.  

 

Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami (spotkania i imprezy poświęcone 

edukacji i popularyzacji zabytków) 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Rada Regionalna 

Stowarzyszeń 

Naukowo-

Technicznych 

Naczelnej Organizacji 

Technicznej w Słupsku  

Opieka nad materialną 

historią kolei Ziemi 

Słupskiej  

4 300,00 zł 150,00  zł 0,00 zł 

 

Opieka nad materialną historią kolei Ziemi Słupskiej  

 Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Słupsku otrzymała dotację na zadanie pn. „Opieka nad materialną 

historią kolei Ziemi Słupskiej”. Celem głównym zadania było udostępnienie zasobów Izby 

Historii Kolei na Pomorzu Środkowym jak największej liczbie mieszkańców powiatu 

słupskiego, a w szczególności młodzieży i dzieciom w celu zapoznania ich z dziejami 

kolejarzy i kolejnictwa na Pomorzu Środkowym. Dzięki prezentowanym historycznym 

eksponatom umożliwiono dzieciom i młodzieży zapoznanie się z pracą kolejarzy, wzbudzono 

szacunek i uznanie dla trudu słupskich kolejarzy oraz zainteresowano ciekawym zawodem 

kolejarza. W dniach od 7 listopada do 16 grudnia w szkołach podstawowych w Bierkowie, 

Głobinie, Kobylnicy i Ustce zorganizowano spotkania z przedstawicielami Izby Historii 

Kolei, z których skorzystało 174 dzieci ze szkół objętych zadaniem. Stowarzyszenie 

otrzymało dotację w wysokości 4 300,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 450,00 zł, 

wysokość środków z innych źródeł – 150,00 zł, wkładu osobowego organizacja nie wniosła.   
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Na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 

programie zaplanowano 10 000, 00 zł (na działania na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami). W konkursach złożono łącznie 5 ofert na łączną kwotę 25 825,00 zł. W 

pierwszym i drugim terminie naboru wniosków oferty, które wpłynęły na konkurs nie 

otrzymały pozytywnej opinii Komisji opiniującej i Zarząd Powiatu nie przyznał im 

dofinansowania. Otrzymała je jedna oferta w trzecim terminie naboru wniosków, na 

kwotę 4 300,00 zł i była to kwota wystarczająca do zrealizowania zadania.  

Na konkurs nie wpłynęło więcej ofert i w związku z tym decyzją Zarządu 

Powiatu 2 000,00 zł przeznaczono na remont tablic informujących o historii zabytków w 

powiecie słupskim, drugie 2 000,00 zł na zakup kart podarunkowych na nagrody w 

konkursie plastycznym o zabytkach, a 1 700,00 zł zwrócono do budżetu powiatu.  

 

Ratownictwo i ochrona ludności 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej 

Polskiej z siedzibą  

w Gdańsku 

Organizacja 

Powiatowych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych 

25 000,00 zł 8 881,99 zł  0,00 zł 

 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Gdańsku otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł na 

organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zadanie zostało zrealizowane 

w okresie od 15 czerwca do 15 września. Polegało na organizacji dwóch powiatowych 

zawodów sportowo-pożarniczych. Głównym ich celem była ocena stanu wyszkolenia 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. 15 czerwca 

w Jezierzycach przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze OSP z udziałem 

25 drużyn kobiecych i męskich wyłonionych w eliminacjach gminnych. Rozegrano je w 

dwóch konkurencjach: ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z 
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przeszkodami. W zawodach tych wzięło udział łącznie 210 osób. Zwycięzcy zostali 

nagrodzeni pucharami i upominkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek.  

 Drugie zawody odbyły się 15 września w Dębnicy Kaszubskiej i obejmowały 

młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wzięło w nich udział dziewięć drużyn składających się 

łącznie z 13 drużyn dziewcząt i chłopców. Zawody zgromadziły dużą liczbę mieszkańców 

Dębnicy Kaszubskiej. Przyjechali zainteresowani sprawnością młodych strażaków 

mieszkańcy innych gmin. Przeprowadzono je w trzech konkurencjach: musztrze, sztafecie 

pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i 

upominkami,  wszyscy uczestnicy także otrzymali ciepły posiłek.  

 Podczas zawodów sprawdzono poziom wyszkolenia operacyjno-technicznego 

strażaków ochotników i wyłoniono reprezentację na zawody wyższego szczebla. Zawody 

zmotywowały strażaków do dalszej działalności społecznej, zintegrowały, umożliwiły 

nawiązanie współpracy między jednostkami. Koszt całkowity zadania wyniósł 33 881,99 zł. 

Środki finansowe własne stowarzyszenia to 8 881,99 zł, a pozostała kwota - to dotacja 

powiatu.  

 Na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w programie 

zaplanowano 25 000,00 zł i na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta - Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z 

siedzibą w Gdańsku, ubiegającego się o taką kwotę. Zarząd Powiatu Słupskiego 

przyznał mu takie dofinansowanie.   

 W programie również ujęto kwotę 3 000,00 zł na działania edukacyjne z zakresu 

ochrony ludności i ratownictwa jednak ostatecznie propozycji tej nie ujęto w budżecie 

powiatu na 2019 rok, a zadanie zostało zrealizowane w ramach Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Obronności – zorganizowano kolejną edycję Olimpiady Pierwszej 

Pomocy przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.  

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Stowarzyszenie Naukowo-

Techniczne Inżynierów  

i Techników Rolnictwa 

Przyjaciele zwierząt - 

edycja 2019 

10 000,00 zł 2 393,71 zł 0,00 zł 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

Oddział w Słupsku 

 

Przyjaciele zwierząt – edycja 2019 

 Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku 

zrealizowało zadanie pn. „Przyjaciele zwierząt - edycja 2019”. Polegało ono na 

przeprowadzeniu w przedszkolach i szkołach gmin powiatu słupskiego (Słupsk, Smołdzino, 

Główczyce, Kępice, Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Potęgowo, Ustka) 9 spotkań 

edukacyjno-informacyjnych, podczas których poruszana była tematyka praw zwierząt i 

właściwej nad nimi opieki. Dla przedszkolaków został przygotowany program obejmujący 

działania edukacyjno-informacyjne w formie dyskusji, pogadanek, prezentacji, gier oraz 

zabaw tematycznych. W każdym spotkaniu uczestniczył wyszkolony pies, którego opiekun 

demonstrował i omawiał podstawowe zasady opieki nad zwierzętami. Starsze dzieci 

uczestniczyły w spotkaniu z ornitologiem. Zwieńczeniem był konkurs plastyczny skierowany 

do wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z powiatu słupskiego na 

przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej zwierząt. Uczniowie szkół podstawowych mogli 

stworzyć karmnik dla ptaków. Na konkurs wpłynęło 27 prac plastycznych i 30 karmników. 

Wyłoniono i nagrodzono 6 laureatów, po 3 w kategorii przedszkolnej i szkół podstawowych. 

Program realizowano od 3 czerwca do 29 listopada i wzięło w nim udział w sumie 246 

przedszkolaków i 244 uczniów szkół podstawowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 

12 393,71 zł, z dotacji powiatu pochodziło 10 000,00 zł, pozostałe 2 393,71 zł to środki 

własne stowarzyszenia.   

 Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w programie zaplanowano 10 000,00 zł. Ofertę złożyła jedna organizacja 

na kwotę 10 000,00 zł. Po zapoznaniu się z ofertą, Zarząd Powiatu Słuspkiego przyznał 

ofercie dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł, 2 393,71 zł to wkład finansowy 

organizacji. Wkładu osobowego nie wykazano.   
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Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe w Brusach  

 

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Potęgowie 

 

64 020,00 zł 

 

0,00 zł 

 

6 705,00 zł 

2.  Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe w Brusach  

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Ustce 

 

64 020,00 zł 

 

0,00 zł 

 

6 705,00 zł 

  Razem: 128 040,00 zł 0,00 zł 13 410,00 zł 

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej 

pomocy prawnej. W powiecie słupskim porady prawne udzielane są w czterech punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej: w Kępicach i Główczycach prowadzonych przez adwokatów 

i radców prawnych, w Potęgowie i Ustce - powierzone do prowadzenia organizacjom 

pozarządowym. W 2019 roku prowadzenie tych dwóch punktów, podobnie zresztą jak dwóch 

pozostałych, powierzone zostało wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert 

Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach. Udzielało one porad 

prawnych w Potęgowie w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Kościuszki, w Ustce w Szkole 

Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej. W sumie punkty te udzieliły pomocy prawnej 165 

osobom. W ramach zadania odbywały się również spotkania z radcą prawnym, na których 

omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz wskazano najbliższe mieszkańcom poszczególnych miejscowości punkty, w 

których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 

141 450,00 zł, w tym dotacja powiatu – 128 040,00 zł. Wkład osobowy towarzystwo wyceniło 

na 13 410,00 zł. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem administracji rządowej zleconym do 

realizacji powiatom i finansowanym z budżetu państwa. 

 

Na zadanie to w programie zaplanowano 121 452,00 zł, a udzielono organizacji 

dotacji w wysokości 128 040 zł. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, w których wnioskowały 

one o przyznanie dotacji w łącznej wysokości 256 080,00 zł.  
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Promocja i organizacja wolontariatu 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1. Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Słupsku 

Wolontariackie 

Młodzieżowe 

Inicjatywy 

Obywatelskie w 

powiecie słupskim 

 

5 000,00 zł 852,11 zł 3 700,00 zł 

  Razem: 5 000,00 zł 852,11 zł 3 700,00 zł 

 

Wolontariackie Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie w powiecie słupskim 

 

 W ramach projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku przeprowadzono 

w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 3 seminaria szkoleniowo-warsztatowe i wymiany 

doświadczeń dla koordynatorów wolontariatu w szkołach powiatu słupskiego; skorzystało z 

nich 30 osób łącznie. Osoby te poznały główne zagadnienia związane z zarządzaniem 

wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych. Dla dzieci i młodzieży 

zrealizowano 6 zajęć edukacyjnych - udział w nich wzięło 115 wolontariuszy. Zajęcia miały 

na celu zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu oraz poszerzenie świadomości o 

możliwościach świadczenia pracy ochotniczej wśród dzieci i młodzieży z powiatu słupskiego. 

Ponadto celem projektu była promocja idei wolontariatu oraz zwiększenie liczby działań 

prospołecznych poprzez wsparcie grup wolontariackich w realizacji autorskich inicjatyw 

wolontarystycznych. Zrealizowano inicjatywy, takie jak: „Szkolna Giełda Zainteresowań  

i Talentów” - zrealizowana przez Klub Wolontariusza „Promyk” działający przy Szkole 

Podstawowej w Sycewicach; „Bajka z morałem” - zrealizowana przez Szkolne Koło 

Wolontariatu „Chcę pomagać” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej  

(celem było wzbudzenie empatii, otwartości i tolerancji wobec innych) oraz „Gra miejska - 

śladami Sherlocka Holmesa” - zrealizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu „Panda” przy 

Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Cel tej ostatniej inicjatywy, to podniesienie 

umiejętności organizacji imprez w przestrzeni publicznej. W sumie w warsztatach i 

seminarium wzięło udział 145 osób ze szkół podstawnych z gmin Kobylnica, Słupsk i 
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Dębnica Kaszubska. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 320,00 zł, z dotacji 

pochodziło 5 000,00 zł. Środki finansowe własne stowarzyszenia to 852,11 zł, a wkład 

osobowy wyceniony został na 3 700,00 zł.  

 Na zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu zaplanowano 5 000,00 

zł i w takiej wysokości udzielono dofinansowania organizacji, która jako jedyna złożyła 

ofertę w ogłoszonym konkursie.   

 

Działalność na rzecz organizacji w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 

1-32 ustawy 

  

 Na dofinansowanie wkładu własnego projektów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu słupskiego wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji w programie zapisano 10 000,00 zł. Na ogłoszony 

konkurs w terminie do 30 września nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zarząd 

Powiatu Słupskiego zdecydował o przeniesieniu tych środków na zadania zlecane w trybie 

art. 19 a ustawy – pozakonkursowym.  

 

Zadania  zlecone w trybie art. 19 a ustawy – pozakonkursowym  

 

Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

Słupskie Towarzystwo 

Koszykówki „Czarni” 

Campy koszykarskie 

STK CZARNI  

w szkołach powiatu 

słupskiego - I 

10 000,00 zł  

 

2000,00 zł 

 

0,00 zł 

Słupskie Towarzystwo 

Koszykówki „Czarni” 

Campy koszykarskie 

STK CZARNI  

w szkołach powiatu 

słupskiego - II 

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Towarzystwo Sportowe 

Gryf Słupsk 

I Turniej Piłki 

Nożnej Energa CUP 
1 000,00 zł  2 651,44 zł 0,00 zł  

Fundacja Akademia 

Aktywnego Rozwoju Nie daj się 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

osteoporozie 

 Razem: 23 000,00 zł 4 651,44 zł 0,00 zł  

 

Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego - I 

 Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni” otrzymało 10 000 zł na Campy 

Koszykarskie powiatu słupskiego. Zorganizowano 5 campów szkoleniowych (pokazowych 

treningów i spotkań z młodzieżą) dla uczniów pięciu szkół podstawowych (w Jezierzycach - 

31 maja, w Redzikowie, Kobylnicy i Dębnicy Kaszubskiej – 11 czerwca oraz w Bierkowie - 

12 czerwca. Podczas każdego z campów odbyły się pokazowe treningi, spotkania z młodzieżą 

oraz konkursy z nagrodami dla uczestniczących dzieci. Średnio w każdym z campów 

uczestniczyło ok. 20 dzieci ćwiczących i grających z trenerami i zawodnikami STK CZARNI 

oraz ok. 100 dzieci i nauczycieli na trybunach, jako widzowie. 

Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego - II 

 Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni” otrzymało kolejne 10 000,00 zł na 

kontynuację campów koszykarskich, tym razem w szkołach podstawowych w następujących 

miejscowościach: Bierkowo, Dębnica Kaszubska, Jezierzyce, Ustka i Kobylnica. 

I Turniej Piłki Nożnej Energa CUP 

 Towarzystwo Sportowe GRYF Słupsk otrzymało 1 000 zł na zorganizowanie  

I Turnieju Piłki Nożnej Energa Cup. Wzięło w nim udział 10 drużyn z 10 uczestnikami każda. 

Turniej odbył się 27 października 2019 r. przy ulicy Zielonej 9 na stadionie GRYF-a. Turniej 

wygrał U2 Bytów. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 651,23 zł. 

Nie daj się osteoporozie 

 

 Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju z siedzibą w Dąbrówce w województwie 

mazowieckim, otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł na zorganizowanie akcji 
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diagnostycznej, którą objętych zostało 67 mieszkańców powiatu słupskiego. 9 grudnia przy 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Redzikowie stanął w pełni wyposażony ambulans 

(osteobus) i był do dyspozycji mieszkańców, chcących skorzystać z bezpłatnych badań w 

kierunku osteoporozy. W zadania przeprowadzono również bezpłatne badania słuchu.  

    

 Na zadania w trybie artykułu 19 a ustawy wydano łącznie 23 000,00 zł. W 

programie zaplanowano 10 000,00 zł, ale w związku z niewykorzystaniem środków 

finansowych w konkursie na dofinansowanie wkładu własnego oraz na upowszechnianie 

kultury fizycznej Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu o 13 000,00 zł środków na 

zlecane zadania w tym trybie. Złożono na nie dziesięć ofert na łączną kwotę 56 145,00 zł, 

dofinansowanie uzyskały cztery oferty w łącznej wysokości 23 000,00 zł. 

Zaproponowanych zadań w pozostałych ofertach Zarząd Powiatu nie uznał za celowe  

i nie przyznał im dofinansowania.   

 

Wspólna promocja i realizacja działań z organizacjami 

 Organizacjom przekazano na potrzeby podejmowanych przez nie działań gadżety 

promocyjne powiatu i udzielono wsparcia finansowego w innej formie niż dotacja (np. na 

zakup nagród, pucharów, cateringu itp.) o łącznej wartości 18 910,00 zł. Wykaz organizacji, 

którym udzielono takiego wsparcia przedstawia poniższa tabela.    

Lp. Nazwa Organizacji Przedsięwzięcie Wysokość wsparcia 

1. Klub Morsów „Moczymorda” 

Ustka 

I Zlot Morsów w Ustce 

„Morsy na fali” 

1 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Sportowe FK 

Oldboje Słupsk 

I Otwarte Mistrzostwa 

Słupska Oldbojów  

i Przedszkolaków 

200,00 zł 

3. Klub Strzelecki „Gryf Słupski” IV Zawody Strzelecki 

Grupy Powszechnej  

o Puchar Starosty 

Słupskiego  

1 000,00 zł 

4. Fundacja INDYGO w Słupsku Inscenizacja historyczna 

Powstania Warszawskiego 

3 000,00 zł 

URSUS Race 2019 1 200,00 zł 

5. UKS „Olimpijczyk”  XVIII Bieg Olimpijski 1 500,00 zł 
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w  Kwakowie  

6. Stowarzyszenie „Krokus”  

w Słupsku 

XXVI Pomorski Rajd 

Trzeźwości Gryfa Ziemi 

Słupskiej 

200,00 zł 

7. Fundacja dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” 

w Słupsku 

Mikołajki z Nadzieją 200,00 zł 

8. Liga Morska i Rzeczna Oddział 

w Słupsku 

V Słupska Konferencja 

Marynistyczna 

1 000,00 zł 

9. Słupskie Towarzystwo 

Brydżowe 

XIX Kongres Brydża 

Sportowego 

150,00 zł 

10. Klub HDK przy Urzędzie 

Miejskim w Kępicach 

Spartakiada Rejonowa 

Klubów HDK 

500,00 zł 

11. Stowarzyszenie im. Krzysztofa 

Komedy w Słupsku 

XXV Komeda Jazz 

Festival 

2 160,00 zł 

12. UKS „Gminna Akademia 

Piłkarska” w Bruskowie 

Wielkim  

I Ogólnopolski Turniej 

Piłki Nożnej Dzieci 

„WAKACJE 2019” 

1 500,00 zł 

IV Ogólnopolski Turniej 

piłki Nożnej Halowej 

„Bursztyn Cup 2019” 

1 500,00 zł 

13. Centrum Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana Chrapka  

w Grudziadzu 

Ogólnopolskie 

Konfrontacje Artystyczne 

Niepełnosprawnych 

500,00 zł 

14. Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Niekonwencjonalnych „Sub 

ventum” 

Bieg na K2 200,00 zł 

 

15. Koło Miejsko-Gminne 

Związku Kombatantów RP  

i BWP w ustce 

30-lecie Związku 

Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych 

1 800,00 zł 

16. Stowarzyszenie „Kobiecy 

Słupsk” w Słupsku 

V Słupski Kongres Kobiet 500,00zł 

17. Towarzystwo Przyjaciół Ustki 25-lecie Towarzystwa 

Przyjaciół Ustki 

500,00 zł 

 

                                                                                                    Razem:  18 910,00 zł  

Współpraca pozafinansowa  

Patronaty Starosty Słupskiego   
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 W 2019 roku Starosta Słupski udzielił 37 patronatów organizacjom na podejmowane 

przez nie działania skierowane do mieszkańców powiatu słupskiego. Patronaty te udzielono 

na imprezy sportowe, kulturalne, naukowe, wystawiennicze, okazjonalne i inne. Wykaz 

organizacji oraz nazwę działania, które objęto patronatem przedstawia poniższa tabela.  

 

Lp. Nazwa Organizacji Przedsięwzięcie 

1. Klub Morsów „Moczymorda” Ustka I Zlot Morsów w Ustce „Morsy na fali” 

2. PTTK Oddział Gdańsk XIII Zimowy Rajd Pomorski PTTK „Stolemy 

2019” 

3. Stowarzyszenie Sportowe FK 

Oldboje Słupsk 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 

Oldbojów i Superjuniorów 

I Otwarte Mistrzostwa Słupska Oldbojów  

i Przedszkolaków 

4. Klub Strzelecki „Gryf Słupski” IV Zawody Strzelecki Grupy Powszechnej o Puchar 

Starosty Słupskiego  

5. Fundacja INDYGO w Słupsku  Inscenizacja historyczna Powstania Warszawskiego 

URSUS Race 2019 

6. Towarzystwo Przyjaciół Wilna  

i Grodna w Słupsku 

VI Kaziuki nad Słupią 

7. Stowarzyszenie Muszkieterowie 

Szpiku  

filmu pt. „Uśmiechnij się” 

8. Rada Wojewódzka Pomorskiego 

Zrzeszenia LZS w Gdańsku 

XXXV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. S. 

Tymowicza pn. „Piłkarska Kadra Czeka” 

9. UKS „Olimpijczyk” w Kwakowie  XVIII Bieg Olimpijski 

10. Stowarzyszenie „Krokus” w Słupsku XXVI Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi 

Słupskiej 

11. Fundacja dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja”  

w Słupsku 

III Charytatywny Bieg z Nadzieją 

Mikołajki z Nadzieją 

12. Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji RP  

w Słupsku 

150-lecie uruchomienia pierwszej linii kolejowej i 

wjazdu pierwszego pociągu do Słupska 

13. Liga Morska i Rzeczna Oddział  

w Słupsku 

V Słupska Konferencja Marynistyczna 

14. Słupskie Towarzystwo Brydżowe XIX Kongres Brydża Sportowego 

15. PTTK w Słupsku Konkurs Krasomówczy 
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Rajd Mikołajkowy 

16. Klub HDK przy Urzędzie Miejskim 

w Kępicach 

Spartakiada Rejonowa Klubów HDK 

17. Stowarzyszenie im. Krzysztofa 

Komedy w Słupsku 

XXV Komeda Jazz Festival 

18. UKS „Gminna Akademia Piłkarska” 

w Bruskowie Wielkim  

I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci 

„WAKACJE 2019” 

IV Ogólnopolski Turniej piłki Nożnej Halowej 

„Bursztyn Cup 2019” 

19. Centrum Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu  

Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne 

Niepełnosprawnych 

20. Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Niekonwencjonalnych „Sub ventum” 

w Słupsku  

 

Bieg na K2 

21. Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomani w Słupsku 

Niećpa 2019 

22. Stowarzyszenie Razem-Wszystko  

w Machowinie  

IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 

23. Okręg Pomorski Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Słupsku  

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

pn. „Ekologia informacji wobec zagrożeń 

współczesnego świata” 

24. Fundacja eRBeKa Kraków Grand Prox Amatorów na szosie – rowerem przez 

Polskę 

25. Stowarzyszenie „Przystań”  

w Niestkowie  

Koncert charytatywny poświęcony osobom 

dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną  

i wieloraką 

26. Stowarzyszenie COOLTURKA  

w Słupsku 

Warsztaty „Nowocześni Dawniej i Dziś” 

27. Fundacja „Inicjatywa” w Potęgowie Piknik charytatywny na rzecz pogorzelców  

z Karżnicy 

28. OSP Biesowice Turniej Tenisa Stołowego im. Stanisława 

Zieniewicza 

29. Koło Miejsko-Gminne Związku 

Kombatantów RP i BWP w Ustce 

30-lecie Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych 

30. Stowarzyszenie Sportowe Sprawni – 

Razem w Słupsku 

Halowe Mistrzostwa Polski ZSS „Sprawni Razem” 

31. Miejskie Koło PZW w Ustce Spławikowe Zawody Wędkarskie 
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32. PZW Koło Słupia Wędkarski Dzień Dziecka 

33. Stowarzyszenie „Kobiecy Słupsk” V Słupski Kongres Kobiet 

34. Towarzystwo Przyjaciół Ustki 25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ustki 

35. Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego, Oddział w Słupsku 

Zawody Sportowo – Obronne Żołnierzy Rezerwy 

ZŻWP Rejonu Słupskiego 

36. Uczniowski Klub Sportowy BYKI  

w Słupsku  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc – 

Kobylnica 2019” 

37. Klub HDK przy Komendzie 

Miejskiej Policji w Słupsku 

 

 

43. Ogólnopolski Rajd Honorowych Dawców Krwi 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

34. Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDKPCK 

Sława 2019 

 

 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

 

W 2017 roku powołano uchwałą Nr 100/2017 z 9 listopada 2017 r. Powiatową Radę 

Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020. W jej skład weszli: Anna Pietrzak  

i Maria Kobylarz – reprezentujące Radę Powiatu Słupskiego, Danuta Rolbiecka, Paweł 

Lisowski i Maciej Wałaszewski – przedstawiciele Zarządu Powiatu Słupskiego oraz 

Władysława Hanuszewicz, Joanna Sypuła, Sabina Salagierska, Małgorzata Wolska, Marta 

Rutkiewicz i Renata Wismont – przedstawicielki organizacji pozarządowych. W związku ze 

zmianą zatrudnienia pracownika ds. kultury i ochrony zabytków, Zarząd Powiatu Słupskiego 

uchwałą Nr 104/2018 z dnia 4 października 2018 roku odwołał Macieja Wałaszewskiego ze 

składu Rady, powołał w jego miejsce Annę Tates-Kardaś. W związku z zakończeniem 

kadencji  członków Rady będących przedstawicielami Rady Powiatu Słupskiego oraz Zarządu 

Powiatu Słupskiego powołanych na lata 2014-2018, Zarząd Powiatu Słupskiego podjął 

uchwałę Nr 31/2019 z dnia 7 marca 2019 r. o odwołaniu Anny Pietrzak oraz Marii Kobylarz, 

przedstawicielek Rady Powiatu Słuspkiego oraz wskazał w ich miejsce Żanetę Jaworską  

i Piotra Basaraba. Odwołano także Pawła Lisowskiego, przedstawiciela Zarządu Powiatu 

Słupskiego, pełniącego funkcję współprzewodniczącego Rady. W związku z objęciem 

stanowiska starosty słupskiego, nie mógł on sprawować dotychczasowej funkcji. Na 
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posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Słupskiego wskazał kandydaturę 

Marcina Kowalczyka jako swojego przedstawiciela. 

Zarządzeniem nr 48/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. powołano 

Marcina Kowalczyka na pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Natomiast uchwałą nr 68/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z 6 czerwca 2019 roku w skład 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołano Iwonę Wójcik – sekretarz 

powiatu słupskiego.  

W 2019 roku Powiatowa Rada Pożytku Publicznego zgłosiła swoich przedstawicieli 

do składu komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych i naukowych, a także do prac w 

komisjach opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 

Członkowie Rady wskazali również swoich przedstawicieli do zespołu ds. opracowania 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Z Powiatową Radą 

Pożytku Publicznego, a także organizacjami pozarządowymi konsultowano projekty aktów 

prawa miejscowego i przyjęte przez Radę Powiatu programy. Skonsultowano także projekt 

Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 

Zarząd Powiatu Słupskiego w celu usprawnienia obsługi otwartych konkursów ofert 

kontynuował umowę ze spółką Witkac na dostęp do serwisu witkac.pl. Dzięki temu 

dostępowi organizacje pozarządowe w 2019 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, 

miały możliwość elektronicznego składania ofert w ogłaszanych przez powiat konkursach, 

a także sprawozdań z zadań, na które otrzymały dotacje. Komisje konkursowe za pomocą 

serwisu witkac.pl mogły też oceniać zgłoszone w konkursach oferty, co znacznie usprawniało 

pracę.   

 

Podsumowanie  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ogłoszono 

14 konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań. Na konkursy te wpłynęło ogółem 45 ofert od 

35 organizacji. W trybie pozakonkursowym zgłoszono 10 ofert. W konkursach organizacje 

ubiegały się łącznie o 1 672 257,00 zł dotacji. W trybie pozakonkursowym o 56 145,00 zł. W 

ramach zadań wieloletnich o 1 161 600,00 zł. W pozostałych zadaniach o 454 512,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyznał dotacje 28 ofertom na łączną kwotę 1 440 827,00 zł (w tym cztery 

w łącznej wysokości 23 000,00 zł w trybie art. 19 a ustawy i dwie wieloletnie w wysokości 
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1 161 600,00 zł). Dwa zadania kontynuowano w ramach umów zawartych w 2018 roku za 

2 524 210,00 zł i 2016 roku za 144 000,00 zł. 

Z 20 organizacjami podpisano 27 umów na realizację zadań na łączną kwotę  

279 227,00 zł. Organizacje wykorzystały 262 333,76 zł. Wszystkie umowy zwarto na 

realizację zadań w formie wsparcia. Jedna organizacje (Fundacja Pro Ducato Stolpensis ze 

Słupska) odmówiła przyjęcia przyznanego dofinansowania i nie podpisała umowy. Nie było 

umów zerwanych bądź unieważnionych.  

Zrealizowano wszystkie zadania przewidziane na 2019 rok, na które udzielono dotacji, 

w tym 12 do kwoty 5 000 zł, 10 w przedziale od 5 001 zł do 20.000 zł i 4 powyżej 20 001 zł. 

Na 1 zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej w 2018 roku udzielono dotacji 

w kwocie powyżej 20 001,00 zł. 

Finansowy wkład organizacji, łącznie z innymi pozyskanymi środkami, w realizację 

zadań zleconych na podstawie umów jednorocznych wyniósł 124 448,05 zł, a ich wkład 

osobowy miał wartość 49 530,00 zł. Łączny wkład własny organizacji w ramach zwartych 

umów jednorocznych na realizację zadań w 2019 roku wyniósł 173 978,05 zł, a całkowity 

koszt realizacji zadań – 453 205,05 zł. 

W ramach umów wieloletnich Zarząd Powiatu Słupskiego przekazał organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 roku łącznie 2 891 890,00 zł. 

Finansowy wkład organizacji razem z innymi pozyskanymi środkami wyniósł 2 464 786,06 

zł, wkład osobowy 2 700,00 zł. Całkowity koszt zadań zrealizowanych w 2019 roku na 

podstawie umów wieloletnich to 5 356 676,06 zł.  

W sumie Zarząd przyznał w 2019 roku organizacjom na realizację zadań 3 171 667,00 

zł dotacji (w ramach umów jednorocznych, wieloletnich zawartych w latach 2019 i latach 

wcześniejszych). 

W obszarze pomocy społecznej udzielono organizacjom dotacji w łącznej kwocie 

2 536 510,00 zł, działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 29 648,00 zł, kultury fizycznej  

i sportu – 117 940,00 zł (w tym 80 000,00 zł w ramach umowy wieloletniej i 37 940,00 zł 

w ramach umów jednorocznych), kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury – 17 999,00 zł, 

ochrony i opieki nad zabytkami 4 300,00 zł, ratownictwa i ochrony ludności - 25 000,00 zł, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego – 128 040,00 zł, promocji wolontariatu – 5 000,00 zł, ochrony i promocji 

zdrowia – 9 000,00 zł.  
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Ponadto organizacjom udzielono pomocy finansowej poza konkursami na łączną 

kwotę 18 910,00 zł.   

Łącznie zadaniami zrealizowanymi na podstawie zawartych umów z organizacjami 

objęto w 2019 roku ponad 9 4500 beneficjentów, w tym 37 działaniami w zakresie 

współpracy finansowej nie ujętymi w programie. Udzielono dodatkowego wsparcia 

finansowego organizacjom w wysokości 18 910,00 zł. Udzielono 37 patronatów Starosty 

Słupskiego. Dokonano zmian w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Przedstawiciele rady pracowali w powołanych 8 komisjach konkursowych. 

Możliwość zgłaszania propozycji zadań do programu miały także same organizacje 

pozarządowe. Z organizacjami, poza zawartymi umowami, przeprowadzono 18 wspólnych 

przedsięwzięć. W biuletynie „Powiat Słupski” zamieszczano artykuły i informacje nadesłane 

przez organizacje pozarządowe, a na stronie internetowej powiatu informacje 

o prowadzonych przez organizacje działaniach.  

 

 

Współpraca powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi w ujęciu 

graficznym.  

 

2 891 890,00 zł; 91,19%

279 227,00 zł; 8,81%

Wysokość dotacji przyznanych organizacjom na zadania realizowane w 2019 
roku
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Liczba ofert w latach 2011 -2019 (bez ofert 
wieloletnich)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

29 648,00 zł

37 940,00 zł

10 000,00 zł

17 999,00 zł

25 000,00 zł

128 040,00 zł

5 000,00 zł

4 300,00 zł
12 300,00 zł

9 000,00 zł

Wysokość dotacji udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych w 
2019 roku (z wyłączeniem dotacji wieloletnich)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Kultura, sztuka

Ratownictwo i ochrona ludności

Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Promocja i organizacja wolontariatu 
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102 390 zł 
138 471 zł 153 884 zł 

285 052 zł 

203 550 zł 

316 419 zł 308 663,76 zł320 917 zł

279 227,00 zł

660 092 zł 

485 719 zł 

166 303 zł 

125 989 zł 
98 618 zł 

170 193 zł 172412,69
192 816,60 zł

173 978,05

 - zł

 100 000 zł

 200 000 zł

 300 000 zł

 400 000 zł

 500 000 zł

 600 000 zł

 700 000 zł

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wysokość dotacji i wkładu organizacji w latach 2011-2019 
(z wyłączenim umów wieloletnich)

Środki dotacji Wkład organizacji pozarządowej

 

3 917 918 zł 
4 093 924 zł 

4 327 661 zł 

4 756 316 zł

4 301 273 zł 

2 549 476 zł 
2 633 261 zł 

2 762 014 zł 

1 175 077 zł 

1 706 908 zł 1 740 467 zł 1 769 049 zł 1 733 472 zł 1 739 735 zł 
1 846 817 zł 
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 2 500 000 zł

 3 000 000 zł

 3 500 000 zł

 4 000 000 zł

 4 500 000 zł

 5 000 000 zł

Zadania wieloletnie
wysokość dotacji i wkładu organizacji w latach 2011-2019

 

Słupsk, maj 2020 r. 


