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Wprowadzenie 

 

 Rada Powiatu Słupskiego przyjęła uchwałą Nr XIV/119/2019 z dnia 24 października 2019 roku 

Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 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. 1057). Program 

określał 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, 

określał 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 konkursach.  

 Celem współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi było zaspokojenie 

potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz rozwijanie form współdziałania. Program określał 

zasady i formy współpracy w realizacji zadań publicznych powierzanych organizacjom. Zlecane im 

zadania są realizowane były w oparciu o możliwości finansowe powiatu.  

 Celem Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a 

organizacjami. Partnerstwo to powinno służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

powiatu, prowadzeniu efektywnej polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności lokalnej.  

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

publicznego i o wolontariacie, należy w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 maja każdego roku 

dokonać podsumowania i oceny realizacji Programu za rok poprzedni. 

 Poniższe sprawozdanie zawiera skrócony opis zadań ujętych w Programie i jego 

podsumowanie. Pełne sprawozdania z realizacji zadań, według określonych i wymaganych przepisami 

wzorów, znajdują się w dokumentacji wydziałów, które realizowały Program. 

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 

2 528 697,00 zł  2 856 835,49 zł 0,00 zł 
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dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

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 czterech i pół 

roku, tj. do 30 czerwca 2023 r. Polegało na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla 

100 osób – dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zgromadzeniu 

udzielono na nie w 2020 roku 2 528 697,00 zł dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 385 532,49 

zł, 2 854 835,49 zł stanowiły wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, a 2000,00 zł 

środki własne Zgromadzenia. Zadaniem placówki było zapewnienie całodobowej opieki 

przebywającym w niej osobom niepełnosprawnym intelektualnie.  

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” 

 

9 840,00 zł 

 

0,00 zł 2 800,00 zł 

 Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr  PS.524.37.2020.IV z dnia 7 września 

2020 roku zawartej z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddziałem Terenowym w 

Słupsku. Polegało na zapewnieniu tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet z dziećmi z powiatu 

słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia poprzez prowadzenie 

specjalistycznego poradnictwa. W trakcie trwania zadania do miejsca schronienia nie skierowano 

żadnych osób. Stowarzyszenie jednak przez okres 5 miesięcy utrzymywał trzy miejsca noclegowe. 

Udzielono mu 9 840,00 zł dotacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 12 640,00 zł, w tym środki 

własne stowarzyszenia stanowiły 2 800,00 zł. 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej „Gniazdo rodzinne” w Luleminie 
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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 

 

307 200,00 zł 

 

800,00 zł 0,00 zł 

 

 Zadanie było realizowane na podstawie umowy nr PS-IV.8124.4.2019 z dnia 27 czerwca 2019 

roku na 2,5 roku, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Polegało na prowadzeniu placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego. Jednocześnie w placówce mogło przebywać 8, a w razie 

konieczności, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, maksymalnie 10 dzieci. Zadaniem było 

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

w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Od 

1 stycznia do 31 grudnia przebywało w placówce siedmioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Dzieci 

realizowały obowiązek szkolny. Umożliwiano im rozwój zainteresowań i uzdolnień. Wychowankowie 

byli wdrażani do obowiązków domowych adekwatnych do ich wieku i możliwości, uczyli się 

prawidłowych nawyków kultury osobistej i samodzielności. Placówka umożliwiała im także 

podtrzymywanie kontaktów z rodzicami i innymi członkami rodziny. Koszt zadania wyniósł 

294 649,94 zł, kwota dotacji 307 200,00 zł – wykorzystano 293 849,94 zł, a środki własne fundacja 

wyliczyła na 800,00 zł. Niewykorzystane  13 350,06 zł zwrócono do budżetu powiatu. 

 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 - w roku 2019 – 144 000,00 zł, 

2020 - 307 200,00 zł, 2021 - 316 800,00 zł, 2022 (do 30 czerwca) - 153 600,00 zł.  

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe, 

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy  

1.  Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Starszych  

i Niepełnosprawnych 

„Razem-Wszystko”  

w Machowinie 

Mały Książę we 

współczesnym świecie, czyli 

teatr uliczny sposobem na 

pokonanie barier i integrację 

społeczną  

8 985,00 zł 800,00 zł 2 250,00 zł  
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe, 

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy  

2.  Stowarzyszenie „Zacisze” 

w Lubuczewie 

Kultura literacka bez barier 14 430,00 zł 800,00 zł 2 325,00 zł  

  Razem: 23 415,00 zł  1 600,00 zł 4 575,00 zł  

 

Mały Książę we współczesnym świecie, czyli teatr uliczny sposobem na pokonanie barier  

i integrację społeczną 

 Zadanie, mające na celu przełamanie barier i własnych ograniczeń poprzez wystąpienia 

publiczne oraz promowanie sztuki i teatru w wykonaniu osób z niepełnosprawnościami przy pomocy 

eksperymentalnej formy teatroterapii, czyli teatru ulicznego, zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem-Wszystko” w Machowinie. Mieszkańcy Domów 

Pomocy Społecznej z Lubuczewa i Machowina wzięli udział w zorganizowanych zajęciach, które 

wzbogaciły ofertę terapeutyczną obu domów w zakresie: muzykoterapii (przeprowadzone próby 

wokalne), filmoterapii (nagrywanie i publikowanie filmów), sztuk wizualnych, treningów 

uspołeczniania, umiejętności interpersonalnych i innych. Ze względu na stan zagrożenia 

epidemicznego i ryzyko zarażenia się wirusem Sars-Cov-2 większość działań przeprowadzono za 

pomocą Internetu. Uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w pracy z 

komputerem, aparatem, kamerą i podczas korzystania z Internetu. Stowarzyszenie otrzymało dotację w 

wysokości 8 985,00 zł, wykorzystało 8 889,30 zł. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 

11 939,28 zł. Stowarzyszenie przeznaczyło na jego organizację środki własne w wysokości 799,98 zł, 

a na 2 250,00 zł wyceniło wkład osobowy.   

Kultura literacka bez barier  

 Zadanie zorganizowało Stowarzyszenie „Zacisze” z siedzibą w Lubuczewie. Otrzymało 

14 430,00 zł dotacji, wydało 14 307,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 17 431,76 zł. 

Stowarzyszenie przeznaczyło na jego organizację środki własne w wysokości 799,76 zł, wkład 

osobowy wyceniło na 2 325,00 zł. Osoby z niepełnosprawnościami, przebywające w domach pomocy 

społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz zakładach 

opiekuńczo-leczniczych) uczestniczyły w Dyskusyjnym Klubie Książki, w ramach którego odbyły się 

prezentacje autorskich wierszy i poezji śpiewanej, wydano tomik wierszy pani Doroty Smardzewskiej 
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– mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, zorganizowano plener malarski w wersji 

online.  

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 z uroczystością 

wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego „Daję Radość”). Jednakże w podjętej 

uchwale nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. na działalność na 

rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono 58 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł z budżetu powiatu. 

Trzy organizacje złożyły cztery oferty i ubiegały się o dofinansowanie w łącznej kwocie 43 615,00 

zł. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał dofinansowanie dwóm organizacjom w łącznej kwocie 

23 415,00 zł. Wkład osobowy tych organizacji wyceniono na 4 575,00 zł, a finansowy wkład 

własny na 1 600,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 26 585,00 zł zostały zwrócone 

do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

W związku z panującą pandemią wirusa Sars Cov-2 otwarty konkurs ofert na organizację 

Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych nie został ogłoszony.  

Ochrona i promocja zdrowia 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

1.  Fundacja Akademia 

Aktywnego Rozwoju 

Stop Osteoporozie 7 000,00  zł 0,00 zł 400,00 zł 

 
Stop Osteoporozie 

 

Zadanie zrealizowała Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju z Gostynina wraz z Mobilnym 

Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Otrzymała 7 000,00 zł dotacji i tyle wykorzystała. Wkład osobowy 

wyceniała na 400,00 zł. Wykonano, w okresie od 1 do 31 lipca bezpłatne badania w kierunku 

osteoporozy u 271 mieszkańców powiatu słupskiego powyżej 50 roku życia. Dodatkowo prowadzono 

bezpłatne badania słuchu, z których skorzystało 89 osób i udzielano konsultacji laryngologicznych 

osobom, u których wykryto zaburzenia w narządzie słuchu. Badania wykonywano w gminach: Słupsk, 

Kępice, Dębnica Kaszubska i Ustka. Osteoporozę wykryto u 62 osób, a niedobory wapniowe (tzw. 

osteopenię) stwierdzono u 91 badanych.   

 Na realizację zadań w ramach ochrony i promocji zdrowia w programie przeznaczono 

7 000,00 zł. W konkursie złożono 7 ofert na łączną kwotę 42 900,00 zł. Dotację przyznano jednej 

ofercie w pełnej wysokości 7 000,00 zł, i w takiej została wykorzystana.  
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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  

i ponadpodstawowych 

80 000 zł 9 705,50 zł 2 940,00 zł 

2. Stowarzyszenie 

Turystyki Rowerowej 

„Szprycha” 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch 2 000,00 zł 379,76 zł 1 960,00 zł 

3. Gminny Klub 

Sportowy „Wybrzeże 

Objazda” 

Turnieje piłki nożnej  

o puchar Wybrzeża  

 okazji 50-lecia GKS 

„Wybrzeże Objazda” 

2 060,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł 

4. Kępicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Zielona Dycha II 

2 750,00 zł 2 750,00 zł 400,00 zł 

5. Centrum Sportów 

Wodnych „Opty 

Ustka” 

Piknik żeglarski 

„Młodzi żeglarze na 

start” 
2 000,00 zł 511,90 zł 600,00 zł 

  Razem: 88 810,00 zł 20 347,16 zł 5 630,00 zł 

 

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, i szkół 

ponadpodstawowych 

 Zadanie było realizowane przez Słupski Szkolny Związek Sportowy na podstawie umowy nr 

PS-IV.524.1.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku, zawartej na okres 3 lat - do 2021 roku. 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. Z powodu pandemii spowodowanej wirusem Sars Cow-2 kalendarz imprez 

zrealizowano tylko w części. Przeprowadzono zawody w konkurencjach odbywających się na 

świeżym powietrzu: w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, lekkoatletyce i czwórboju 

lekkoatletycznym. W rozgrywkach powiatowych uczestniczyli reprezentanci wszystkich szkół 
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podstawowych i ponadpodstawowych w ww. dyscyplinach. W sumie wzięło w nich udział ponad 

tysiąc dzieci i młodzieży.  

 Organizacja Olimpiady, ze względu na niemożliwość zrealizowania pełnego kalendarza 

rozgrywek sportowych, zamknęła się kwotą 49 859,50 zł. Z budżetu powiatu przekazano realizatorowi 

zadania (Słupskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu) 80 000,00 zł, w tym 27 000,00 zł 

pochodziło z pomocy finansowej uzyskanej od gmin powiatu. Organizator rozgrywek wykorzystał 

37 214,00 zł, wniósł środki finansowe z innych źródeł w wysokości w 9 705,50 zł, a wkład osobowy 

oszacował na 2 940,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 42 786,00 zł Słupski Szkolny 

Związek Sportowy zawrócił do budżetu powiatu.  

 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

 Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” otrzymało dotację w wysokości 2 000,00 zł 

na organizację terenowego rajdu rowerowego wraz z zawodami strzeleckimi z broni sportowej i 

konkurencjami sprawnościowymi w terenie. Rajd i zawody odbyły się 26 października w 

Łysmomiczkach  (gmina Dębnica Kaszubska) i wzięło w nich udział 40 osób. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 4 339,76 zł. Stowarzyszenie wniosło środki własne w wysokości 379,76 zł, a wkład osobowy 

wyceniło na 1 960,00 zł.  

 

Turnieje piłki nożnej o puchar Wybrzeża z okazji 50-lecia GKS „Wybrzeże Objazda” 

Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże Objazda” otrzymał dotację w wysokości 2 060,00 zł na 

organizację turniejów piłki nożnej o puchar Wybrzeża z okazji 50-lecia Klubu Sportowego „Wybrzeże 

Objazda”. Turnieje odbyły się 22 sierpnia na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w 

Objeździe. Wzięło w nich udział 205 zawodniczek i zawodników z pięciu gmin powiatu słupskiego i 

miasta Słupska. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 060,00 zł, klub sportowy wniósł środki własne w 

wysokości 7 000,00 zł.  

 

Piknik żeglarski „Młodzi żeglarze na start” 

 Piknik żeglarski zorganizowało Centrum Sportów Wodnych „OPTY Ustka”. Odbył się 19 

września w porcie Ustka oraz na Morzu Bałtyckim. Wzięli w nim udział uczniowie szkół 

podstawowych z Zaleskich, Kobylnicy i Ustki. W porcie odbył się pokaz ratownictwa wodnego z 

wykorzystaniem skuterów wodnych, szybkiej łodzi ratowniczej oraz desek typu SUP. Zwieńczeniem 

pikniku była parada żaglowców po Morzu Bałtyckim. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 611,90 zł, 
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środki z dotacji to 2 000,00 zł, środki własne – 511,90 zł, a wkład osobowy wyceniony został na 

600,00 zł.   

 

Zielona Dycha II - organizacja biegu nad Jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice 

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 2 750,00 zł na organizację Biegu nad Jeziorem 

Obłęskim. W biegu głównym, 5 września wzięło udział 61 uczestników m.in. z Bytowa, Miastka, 

Koszalina i Słupska, z powiatu słupskiego i sławieńskiego. Zorganizowany został również bieg dla 

dzieci (na 1 km) po plaży Jeziora Obłęskiego, w którym wzięło udział kilkudziesięcioro dzieci. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 5 900,00, środki własne wniesione przez Ośrodek to 2 750,00 zł, a na 

400,00 zł oszacowany został wkład osobowy.  

 Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał również dofinansowanie Uczniowskiemu Klubowi 

Sportowemu „Byki” ze Słupska na organizację dwóch imprez sportowych: Halowego Turnieju Piłki 

Nożnej „Wielkanoc – Kobylnica 2020” w kwocie 2 720,00 zł i Halowego Turnieju Piłki Nożnej 

„Mikołajki - Kobylnica 2020” w kwocie 2 720,00 zł, Klubowi Tańca Sportowego „Paktan” z 

Kobylnicy w wysokości 2 500,00 zł na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego – 

Grand Prix Polski Juniorów i Młodzieży - XVII Wakacjady Tanecznej oraz 2 750,0 zł Stowarzyszeniu 

Abi-Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja przy SOSW w Damnicy na III Ogólnopolski Bieg 

Pałacowy w Damnicy. Organizacje te jednak z powodu panującej pandemii Covid-19 nie podjęły się 

realizacji zadań zaproponowanych do dofinansowania.  

 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 

otwartych konkursach ofert (bez konkursu na olimpiadę) złożono 16 ofert, na łączną kwotę 

56 347,20 zł. Dotacje przyznano dziewięciu ofertom na łączną kwotę 19 500,00 zł. Trzy 

organizacje nie przyjęły dotacji i zrezygnowały z realizacji czterech zadań. Podpisano umowy z 

czterema organizacjami na realizację czterech zadań na łączną kwotę 8 810,00 zł.  

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 

Wkład 

osobowy 
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organizacji 

1.  Fundacja na Rzecz 

Kultury i Sztuki 

AVANGART 

Rodzinny piknik 

operowy 
7 250,00 zł 1 199,71 zł 1 000,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Regionu 

Słowińskiego „KLUKA”  

w Klukach 

VI Międzynarodowy 

Plener Rzeźbiarski 

„Pasje w drewnie 

ukryte. Legendy 

słowińskie” 

3 000,00 zł 10 489,00 zł 1 500,00 zł 

3.  
Stowarzyszenie na Rzecz 

Miasta i Gminy Kępice 

W plener po sztukę 

– bliżej natury  

w gminie Kępice 

3 000,00 zł 0,0 zł 3 500,00 zł 

4.  

Stowarzyszenie Obszar 

Wrażliwości Artystycznej  

XXII 

Międzynarodowy 

Plener Malarski 

SOWA 

3 500,00 zł 9 000,00 zł 400,00 zł 

5.  
Fundacja Kulturakcja 

Interdyscyplinaria 

2020 
3 250,00 zł 0,00 zł 200,00 zł 

6.                                                              Razem: 20 000,00 zł 20 688,71 zł 6 000,00 zł 

 

Rodzinny ppiknik ooperowy 

 Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki AVANGART z Łodzi otrzymała na zadanie „Rodzinny 

piknik operowy” dotację w wysokości 7 250,00 zł, na kwotę 1 000,00 zł wyceniła wkład osobowy, zaś 

1 199,71 zł stanowiły środki finansowe uzyskane przez nią z innych źródeł. Piknik odbył się 2 sierpnia 

na boisku sołeckim w pobliżu budynku po byłej szkole podstawowej w Smołdzińskim Lesie. W jego 

organizację zaangażowała się Rada Sołecka i KGW ze Smołdzińskiego Lasu oraz Stowarzyszenie na 

rzecz gminy Smołdzino „Słowińskie Gniazdo”. W programie znalazły się utwory operowe, 

operetkowe i musicalowe wykonywane przez znanych solistów - Katarzynę Zając-Caban i Piotra 

Wołosza z akompaniamentem zespołu kameralnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 9 449,71 zł.  

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Pasje w drewnie ukryte. Legendy słowińskie” 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” otrzymało dotację na 

organizację VI Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Pasje w drewnie ukryte. Legendy 

słowińskie”. Plener odbył się w Rowach w dniach od 1 do 10 września. Wzięło w nim udział 10 

rzeźbiarzy ze Słupska, powiatu słupskiego, lęborskiego oraz powiatów partnerskich: Herzogtum 
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Lauenburg (w Niemczech) i cieszyńskiego. Powstało 10 prac rzeźbiarskich przedstawiających postaci i 

sceny z legend z terenu słowińskiego. Wystawa poplenerowa odbyła się przy Białym Spichlerzu w 

Słupsku. Koszt dofinansowanego w konkursie zadania wyniósł 14 989,00 zł, kwota dotacji z powiatu – 

3 000,00 zł. Wkład finansowy z innych źródeł wyniósł 10 489,00 zł, a wkład osobowy stowarzyszenie 

wyceniło na 1 500,00 zł.  

Interdyscyplinaria 2020 

 Fundacja Kulturakcja otrzymała dotację w wysokości 3 250,00 zł na zorganizowanie w 

Centrum Aktywności Twórczej w Ustce dwudniowego festiwalu, na którym prezentowane miały być 

różne formy sztuk wizualnych, literatury, muzyki i teatru. W związku z tym, iż w okresie pandemii 

spowodowanej koronawirusa dostęp do instytucji kultury był ograniczony lub niemożliwy, organizacja 

zrezygnowała z realizacji zaproponowanego zadania.   

W plener po sztukę – bliżej natury w gminie Kępice  

 Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice otrzymało dotację na zadanie pn. „W plener 

po sztukę – bliżej natury w gminie Kępice”. Plener odbył się w formie zdalnej. Wzięło w nim udział 

10 artystów z powiatu słupskiego, m.in.: Ewa Grużewska ze Starkowa, Wojciech Czubajewski z 

Kępic, Paweł Kędzierski ze Słupska, Joanna Sobolewska ze Świtał, Krystyna Czucha z Machowina i 

Katarzyna Wiśniewska z Damnicy. Powstało osiemnaście prac malarskich. Stowarzyszenie otrzymało 

dotację w wysokości 3 000,00 zł, wniosło wkład osobowy wyceniło na 3 500,00 zł, zatem całkowity 

koszt zadania wyniósł 6 500,00 zł.  

 

XXII Międzynarodowy Plener Malarski SOWA 

 Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej ze Słupska otrzymało dotację w wysokości 

3 500,00 zł na organizację pleneru malarskiego, który odbył się w dniach od 1 do 10 października i 

wzięło w nim udział 20 uczestników. Stowarzyszenie, pomimo iż wykonało zadanie, zwróciło 

przyznaną dotację w pełnej wysokości. Powodem był błędnie zrealizowany budżet. Nie można było 

uznać wydatków, które sfinansował Słupski Ośrodek Kultury, a nie stowarzyszenie. 

 

 Na zadania z zakresu kultury i sztuki zaplanowano w programie 51 000,00 zł (w tym 

31 000,00 na wsparcie Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej i 20 000,00 zł na działania na 

rzecz rozwoju kultury i sztuki). W konkursach na działania na rzecz kultury i sztuki złożono 

łącznie dwanaście ofert na kwotę 84 334,00 zł. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał 

dofinansowanie pięciu organizacjom (na pięć zadań) w łącznej wysokości 20 000,00 zł. Podpisano 
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umowy na realizację czterech zadań na łączną kwotę 17 350,00 zł; 12 388,71 zł wniosły 

organizacje, a ich wkład osobowy wyniósł 6 00,00 zł.  

 Na zadanie pn. „Wsparcie Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej” nie ogłoszono 

konkursu. Gminie Kępice, zgodnie z uchwałą nr XIX/193/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 

30 czerwca 2020 roku, udzielono pomocy finansowej w wysokości 20 000,00 zł na realizację 

zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości 

Bronowo w ramach wsparcia Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej”. W ramach inwestycji 

wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego przy stacji 

kolejowej Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 72 467,10 

zł, pozostałe 52 467,10 zł pochodziło z budżetu gminy Kępice.  

 

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.  
Kępicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

W poszukiwaniu historii – 

popularyzacja szlaków 

turystycznych powiatu 

słupskiego 

4 100,00 zł 200,00  zł 343,20 zł 

 

W poszukiwaniu historii – popularyzacja szlaków turystycznych powiatu słupskiego 

  Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. otrzymał dotację w wysokości 4 100,00 zł na 

realizację zadania „W poszukiwaniu historii – popularyzacja szlaków turystycznych powiatu 

słupskiego” . Pozyskał z innych źródeł – 200,00 zł, a na 343,20 zł wycenił wkład osobowy. Powstał 

film promocyjny prezentujący najciekawsze zabytki powiatu słupskiego, w z szczególności gminy 

Kępice. Pokazano m.in  bibliotekę i dworzec w Kępicach, Pałac Bismarcka w Warcinie, Panteon w 

Biesowicach. Przybliżono trasy i szlaki rowerowe wiodące przez gminę. Film został opublikowany na 

profilu społecznościowym Facebook i miał siedem tysięcy wyświetleń.  
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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 konkursie 

złożono 2 oferty na łączną kwotę 14 100,00 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy – „Dolina 

Łupawskich Megalitów” zrezygnowało z realizacji zaproponowanego zadania przed 

rozstrzygnięciem konkursu. W tej sytuacji Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał tylko jedną 

dotację w we wnioskowanej przez Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji kwocie - 4 100,00 zł.  

  

Ratownictwo i ochrona ludności 

 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

 Na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w programie 

zaplanowano 25 000,00 zł. Z uwagi na panująca pandemię Covid-19 konkurs nie został 

ogłoszony, a niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu powiatu.    

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

 Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

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

organizacja na kwotę 10 000,00 zł. W związku z tym, że zadanie było skierowane do dzieci  

i młodzieży ze szkół i nie można byłoby go zrealizować ze względu na panujące obostrzenia 

związane z pandemią Covid-19, konkursu nie rozstrzygnięto i dotacji nie przyznano.  

  

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 Ustka 

 

64 020,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

2.  Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe w Brusach  

Prowadzenie dwóch    
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne 

środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 

Dębnicy Kaszubskiej 

przy ul. Księdza 

Antoniego Kani 16a i 

Damnicy przy ul. 

Górnej 1 

64 020,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

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

 

W powiecie słupskim porady prawne udzielane były w czterech punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej: w Kępicach i Główczycach - prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych oraz w 

Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej i Ustce - powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym. W 

2020 roku prowadzenie tych trzech ostatnich punktów zostało powierzone wyłonionemu w drodze 

otwartego konkursu ofert Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach. W sumie 

wszystkie punkty prawne udzieliły pomocy 137 osobom. W ramach zadania odbywały się również 

spotkania z radcą prawnym, na których omawiano podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz informowano o punktach, w których jest ona udzielana. 

 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 Zaborskiemu 

Towarzystwu Naukowemu z Brus dotacji w wysokości 128 040,00 zł – wyższej, gdyż ostatecznie 

taka kwotę powiat otrzymał z budżetu państwa na to zadanie. Na konkurs wpłynęły 3 oferty i 

organizacje wnioskowały o przyznanie dotacji w łącznej wysokości 192 040,00 zł.  

Promocja i organizacja wolontariatu 

Organizacja Gali Wolontariatu 

 Na zadanie to w programie zaplanowano 5 000,00 zł, jednak ze względu na panującą 

pandemię postanowiono nie ogłaszać konkursu, gdyż Gala nie mogłaby się odbyć.   
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Działalność na rzecz organizacji w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 

ustawy 

Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

Wodne 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

Dofinansowanie wkładu własnego do 

zadania pn. „Otwarcie kompleksu 

rekreacyjno-sportowego przeznaczonego 

na użytek publiczny, w tym dla seniorów  

i osób niepełnosprawnych” 

10 000,00 zł 95 144,80 zł 0,00 zł 

 Razem: 10 000,00 zł 95 144,80 zł 0,00zł  

 

Dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego 

przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych”  

 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 

zł na dofinansowanie wkładu własnego do zadania polegającego na budowie obiektu szkoleniowego 

wraz z zapleczem magazynowym w miejscowości Machowinko, przeznaczonego na użytek publiczny, 

w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Za środki z dotacji zakupione zostały: podnośnik 

transportowy umożliwiający przeniesienie osoby niepełnosprawnej ruchowo, wioślarz magnetyczny, 

kijki walkingowe oraz regały magazynowe. Całkowity koszt realizowanego zadania wyliczony został 

na 105 144,80 zł, 95 144,80 zł to środki pozyskane przez organizację w ramach dofinansowania z 

Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 Na dofinansowanie wkładu własnego organizacjom do projektów realizowanych na rzecz 

mieszkańców powiatu słupskiego i finansowanych z funduszy zewnętrznych w programie 

zapisano 10 000,00 zł. Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty. Zarząd Powiatu Słupskiego 

przyznał dotację ofercie Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

    

Zadania  zlecone w trybie art. 19a ustawy – pozakonkursowym  

 

Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 
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Nazwa organizacji 
Nazwa zadania 

publicznego 

Środki  

z dotacji 

Inne środki 

finansowe,  

w tym 

własne 

organizacji 

Wkład 

osobowy 

Stowarzyszenie GD 

Zdalne warsztaty 

modelarskie dziedzictwa 

architektonicznego 

1 350,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Stowarzyszenie 

Coolturka 

Aktywni dla 

społeczności 4 100,00 zł 700,00 zł 
0,00 zł 

 Razem: 5 450,00  zł 700,00 zł 0,00 zł  

 

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego  

 Stowarzyszenie „GD” z Gdańska otrzymało dotację w wysokości 1 350,00 zł na 

przeprowadzenie zdalnych warsztatów modelarskich dziedzictwa architektonicznego. Odbyły się one 

w dniach od 13 do 31 grudnia i uczestniczyli w nich mieszkańcy trzech gmin powiatu słupskiego: 

Kobylnicy, Smołdzina oraz Główczyc, łącznie 30 osób. W ramach warsztatów tworzyli oni tekturowe 

modele zabytkowych kościołów parafialnych z ww. gmin.  

 

Aktywni dla społeczności 

 Stowarzyszenie Coolturka ze Słupska otrzymało dotację na zorganizowanie zajęć  

w grudniowej przerwie świątecznej dla dzieci i młodzieży z klas I – VIII z terenu powiatu słupskiego. 

W sumie w zajęciach wzięło udział 35 osób. Zajęcia odbywały się w siedzibie Lokalnej Organizacji 

Turystycznej w Ustce i w świetlicy wiejskiej w Siemianicach przy zachowaniu obowiązujących 

przepisów sanitarnych, ze względu na pandemię Covid-19. Dzieci oraz młodzież zapoznały się z 

nowoczesnymi technologiami: elektroniką z lutowaniem, programowaniem i robotyką czy 

projektowaniem w 3D. Zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia z konstruowania. Stowarzyszenie na 

zadanie to otrzymało 4 100,00 zł dotacji, a samo wniosło do jego realizacji 700,00 zł środków 

własnych.   

 

 Na zadania w trybie artykułu 19a w programie zaplanowano 30 000,00 zł. Wpłynęły dwie 

oferty na łączną kwotę 5 450,00 zł i takie dofinasowania Zarząd Powiatu Słupskiego im przyznał.  
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Współpraca pozafinansowa  

Patronaty Starosty Słupskiego   

 W 2020 roku Starosta Słupski udzielił 18 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 

działań, które objęto patronatem, przedstawia poniższa tabela.  

 

Lp. Nazwa Organizacji Przedsięwzięcie 

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

2. Środkowopomorski Związek 

Hodowców Gołębi Rasowych i 

Drobnego Inwentarza 

XXI Wystawa Gołębi Rasowych 

3.  Gminny Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Redzikowie 
5-lecie GUTW Redzikowo 

4. Stowarzyszenie Karate Ju Jitsu 

„Spartans” w Kobylnicy 
Zawody o Puchar Polski Ju Jitsu 

5. Stowarzyszenie „Kobiecy Słupsk” VI Słupski Kongres Kobiet 

6. 
PTTK Oddział Gdańsk 

XIV Zimowy Rajd Pomorski PTTK „Stolemy 

2020” 

7. Stowarzyszenie Sportowe FK 

Oldboje Słupsk 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 

Oldbojów i Superjuniorów 

8. 
Klub Strzelecki „Gryf Słupski” 

IV Zawody Strzelecki Grupy Powszechnej o Puchar 

Starosty Słupskiego 

9. 
Stowarzyszenie „Krokus” w Słupsku 

XXVI Pomorski Rajd Trzeźwości Gryfa Ziemi 

Słupskiej 

10. Fundacja dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
IV Charytatywny Bieg z Nadzieją 

11. Liga Morska i Rzeczna Oddział w 

Słupsku 
VI Słupska Konferencja Marynistyczna 

12. PTTK w Słupsku Konkurs Krasomówczy 

13. Klub HDK przy urzędzie Miejskim 

w Kępicach 
Gminna Spartakiada Sołecka 

14. 
UKS „Gminna Akademia Piłkarska” IV Turniej Piłki Nożnej „Skrzat Cup 2020” 



19 

 

 

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 Słuspkiego 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. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd 

Powiatu Słupskiego wskazał kandydaturę Marcina Kowalczyka jako swojego przedstawiciela. 

Kadencja Rady Działalności Pożytku Powiatu Słupskiego zakończyła się 9 listopada 2020 roku. W 

związku z panującą pandemią, nie udało się przeprowadzić wyborów na członków kolejnej kadencji 

Rady Pożytku w trybie stacjonarnym. Obecnie, po zmianie uchwały Rady Powiatu Słupskiego 

dokonanej na sesji 23 lutego br., wybory do Rady prowadzone są trybie zdalnym.   

Zarządzeniem nr 78/2020 z dnia 30 września 2020 r. Starosta Słopski powołał Annę Tates-

Kardaś na pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zarząd Powiatu Słupskiego w celu usprawnienia obsługi otwartych konkursów ofert 

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

pozarządowe w 2020 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, miały możliwość elektronicznego 

składania ofert w ogłaszanych konkursach, a także sprawozdań z realizacji zadań, na które otrzymały 

15. Centrum Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana Chrapka 

Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne 

Niepełnosprawnych 

16. 
Fundacja eRBeKa Kraków 

Grand Prix Amatorów na szosie – rowerem przez 

Polskę 

17. Miejskie Koło PZW w Ustce Spławikowe Zawody Wędkarskie 

18. PZW Koło Słupia Wędkarski Dzień Dziecka 
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dotacje. Komisje konkursowe za pomocą serwisu witkac.pl mogły też oceniać zgłoszone w konkursach 

oferty, co znacznie usprawniało pracę.   

 Powiat słupski zawarł umowę nr RPI-III-042-9-2019 z dnia 29 listopada 2019 r. o partnerstwie 

z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach projektu pn. „Model na więcej”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu było wypracowanie i 

przygotowanie modelowego rozwiązania, które z jednej strony spowodować miało zwiększenie 

wprowadzenia klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej strony 

umożliwić ma Podmiotom Ekonomii Społecznej takie rozwiązania, które je wzmocni i uczyni  

partnerem do realizacji zadań publicznych zlecanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. W 

ramach tego projektu wdrożono Zarządzeniem nr 71/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 września 2020 

r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy stosowanie klauzul społecznych w zlecaniu usług społecznych oraz 

zamówieniach publicznych.  

 

 

Podsumowanie  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności. Ogłoszono 11 konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadania. Na konkursy te wpłynęło ogółem 59 ofert od 44 organizacji. W trybie 

pozakonkursowym zgłoszono 2 oferty. W konkursach organizacje ubiegały się o  846 354,50 zł 

dotacji. W trybie pozakonkursowym - o 5 450,00 zł. Łącznie o 851 804,50 zł. Zarząd Powiatu przyznał 

dotacje 23 ofertom na łączną kwotę 227 345,00 zł (w tym dwie w wysokości 5 450,00 zł w trybie art. 

19a ustawy). Z 16 organizacjami podpisano 18 umów na realizację zadań na łączną kwotę 213 405,00 

zł. Wszystkie umowy zwarto w formie wsparcia. Pięć organizacji, z powodu sytuacji spowodowanej 

pandemią, nie przyjęło przyznanego dofinansowania i nie podpisało umów. Jedna organizacja 

dokonała zwrotu otrzymanej dotacji. Nie było umów zerwanych bądź unieważnionych.  

Z przyznanych 213 405,00 zł dotacji organizacje wykorzystały 209 686,30 zł. Zrealizowano 17 

umów, w tym 9, w ramach których udzielono dotacji do kwoty 5 000 zł, 6 w przedziale od 5 001 zł do 

20.000 zł i 2 powyżej 20 001 zł. Finansowy wkład organizacji, łącznie z innymi pozyskanymi 

środkami, w realizację zadań zleconych na podstawie umów jednorocznych wyniósł 119 975,17 zł, a 

ich wkład osobowy - 17 078,20 zł. Łączny wkład własny organizacji w ramach zwartych umów 
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jednorocznych na realizację zadań w 2020 roku wyniósł 137 053,37 zł, a całkowity koszt realizacji 

zadań – 347 239,41 zł. 

Trzy zadania kontynuowano w ramach umów wieloletnich, zawartych przed 2020 rokiem. 

Jedno za 2 528 697,00 zł (na podstawie umowy z 2018 roku) i dwa - jedno za 307 200,00 zł i drugie za 

80 000,00 zł (na podstawie umów z 2019 roku). W ramach umów wieloletnich Zarząd Powiatu 

Słupskiego przekazał organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020 roku 

łącznie 2 915 897,00 zł. Organizacje wykorzystały 2 859 760,94 zł. Finansowy wkład organizacji 

razem z innymi pozyskanymi środkami wyniósł 2 867 340,99 zł, a wkład osobowy - 2 940,00 zł. 

Całkowity koszt zadań zrealizowanych w 2020 roku na podstawie umów wieloletnich to 5 730 041,93 

zł. 

Na realizację zadań zleconych w Programie współpracy planowano przeznaczyć środki 

finansowe w wysokości 3 173 616,00 zł. Organizacjom przyznano dotacje w łącznej wysokości 

3 129 302,00 zł, wykorzystały one 3 069 447,24 zł.  

W obszarze pomocy społecznej przekazano organizacjom łącznie 2 845 737,00 zł dotacji, na 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 23 415,00 zł, na rzecz kultury fizycznej  

i sportu – 88 810,00 zł (w tym 80 000,00 zł w ramach umowy wieloletniej), na rzecz kultury, sztuki i 

ochrony dóbr kultury – 22 800,00 zł, na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 7 000,00 zł, na rzecz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 128 040,00 zł.  

Łącznie zadaniami realizowanymi na podstawie zawartych umów z organizacjami objęto  

w 2020 roku ponad 9 4500 beneficjentów. Udzielono 18 patronatów Starosty Słupskiego. Przedstawiciele 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego pracowali w 8 komisjach konkursowych. Możliwość 

zgłaszania propozycji zadań do programu miały także same organizacje. Z Powiatowa Radą Pożytku Publicznego 

i organizacjami pozarządowymi skonsultowano istotne dla powiatu dwa akty prawa miejscowego. Z 

organizacjami, poza zawartymi umowami na realizację zadań, przeprowadzono 18 wspólnych innych 

przedsięwzięć. W biuletynie „Powiat Słupski” zamieszczono artykuły i informacje nadesłane przez organizacje 

pozarządowe, a na stronie internetowej powiatu oraz portalu społecznościowym Facebook umieszczono co 

najmniej kilkadziesiąt informacji o prowadzonych działaniach przez organizacje.   

Należy podkreślić, że na realizację programu znaczny wpływ miała pandemia Covid-19, która 

uniemożliwiła organizację wszystkich zaplanowanych konkursów, wpłynęła na liczbę zgłoszonych ofert w 

ogłoszonych konkursach i uniemożliwiła realizację niektórych zadań, pomimo przyznanych na nie środków 

finansowych. Ale należy też podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji pandemicznej wiele zadań udało się 

zrealizować, choć niektóre, niestety (np. w przypadku sportu) w ograniczonym zakresie.       
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Współpraca powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi w ujęciu 

graficznym  

2 915 897,00 zł; 93,18%

213 405 zł; 6,82%

Wysokość dotacji przyznanych organizacjom na zadania 

realizowane w 2020 roku

Umowy wieloletnie
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23 415,00 zł; 11%

8 810,00 zł; 4%

20 850,00 zł; 10%

128 040,00 zł; 60%

5 450,00 zł; 2%

9 840,00 zł; 5%

10 000,00 zł; 5%

7 000,00 zł; 3%

Wysokość dotacji udzielonych w poszczególnych obszarach 

zadaniowych w 2020 roku (z wyłączeniem dotacji wieloletnich)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Kultura, sztuka

Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działania w zakresie pomocy społecznej

Dofinansowanie wkładu własngo

Ochrona i promocja zdrowia
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Słupsk, maj 2021 r. 


