
 
 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA SIANÓW  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  

W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2020 

 

I. WPROWADZENIE 
Rada Miejska w Sianowie, Uchwałą nr XVI/116/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. przyjęła „Program Współpracy Gminy  

i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   

na rok 2020”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nakładającego na organ samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program 

jest wyrazem polityki władz Gminy i Miasta Sianów wobec organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mającej na celu wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie  

im na terenie Gminy i Miasta Sianów jak najlepszych warunków funkcjonowania. Realizacja programu zgodnie  

z ustawą podlega kontroli i wymaga sporządzenia sprawozdania. 

 

I. CELE PROGRAMU 
Głównym celem programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

 

II. FORMY WSPÓŁPRACY 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.  

 

1. Finansowe formy współpracy polegały na: 

-  zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie ich realizacji, 

-  wspólnej realizacji zadań publicznych na zasadach partnerstwa i pomocniczości stron, szczególnie z zakresu 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, sportu, rekreacji i przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 

2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego polegały na:             

- konsultowaniu z podmiotami programu współpracy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych podmiotów,  

-  stworzeniu zespołów inicjatywnych ds. koncepcji projektowych,  

- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z ogólnopolskich funduszy  

w ramach programów rządowych i prywatnych fundacji, 

- udostępnianiu obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach,  

w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,  
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- bezpłatnym użyczaniu pomieszczeń i wyposażenia Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych na rzecz 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie, w którym odbywały się spotkania 

grupy roboczej ds. analizy istniejących/brakujących dokumentów regulujących zakres współpracy Powiatu 

Koszalińskiego z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, darmowe szkolenia oraz wsparcie merytoryczne 

świadczone przez specjalistów na rzecz organizacji pozarządowych. Ze wsparcia w tej formie w 2020 r. skorzystało 77 

osób z 44 organizacji z całego powiatu koszalińskiego,  

- funkcjonowaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

- współuczestniczeniu w utworzeniu pierwszej w historii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Koszalinie, 

- promowaniu działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych gminy oraz w miesięczniku „Nasza 

Gmina”, 

- współuczestniczeniu w realizacji atrakcyjnego materiału filmowego promującego aktywne organizacje pozarządowe z 

terenu całego powiatu koszalińskiego. 

 

III.    REALIZACJA PROGRAMU  

Program zrealizowano poprzez wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia wpisujące się w katalog priorytetowych zadań 

publicznych – ujętych w rocznym programie współpracy, w szczególności w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: w 2020 r. zrealizowano dwa otwarte konkursy ofert, skierowane do 

organizacji pozarządowych, związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. W ramach otwartego 

konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 r. wpłynęło 11 ofert, z których 

wszystkie, zakontraktowane na łączną kwotę 300.000,00 zł, zostały wykonane. W ramach otwartego konkursu 

ofert z zakresu promocji Gminy i Miasta Sianów poprzez wydarzenia sportowe w 2020 r. wpłynęło 6 ofert, z 

których cztery, zakontraktowano na kwotę 35.500,00 zł. Ostatecznie dwa kluby sportowe odstąpiły od realizacji 

zadań, w wyniku nieprzewidzianych okoliczności COVID-19 (które uniemożliwiły im planowaną realizację). 

Dodatkowo w ramach trybu 19 a „małych grantów”, wsparto wykonanie kolejnych czterech zadań związanych z 

kulturą fizyczną i sportem. Łącznie zrealizowano 17 projektów obejmujących zadania z dziedziny piłki nożnej dzieci 

i młodzieży, kobiet oraz osób dorosłych, z dyscypliny tenisa stołowego, judo, badmintona, piłki ręcznej dziewcząt 

oraz jazdy konnej i konnych zawodów jeździeckich. Ogółem 12 klubów sportowych i stowarzyszeń zrealizowało 

zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o łącznej wartości 351 192,13 zł.  

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania: poprzez utrzymanie i prowadzenie trzech szkół podstawowych  

oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez organizacje pozarządowej tj: 

- Szkoła Podstawowa w Iwięcinie oraz Punkt Przedszkolny „Pod Kogucikiem” w Iwięcinie prowadzone  

przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino w Iwięcinie od 2011 roku,  

- Szkoła Podstawowa w Szczeglinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Refugium” w Węgorzewie Koszalińskim  

od 2012 roku, a także 

- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej oraz Punkt Przedszkolny „Muszelki” prowadzone przez Stowarzyszenie 

Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej od 2012 roku. 

W 2020 roku gmina przekazała na ten cel zgodnie z zawartymi umowami - dotacje w wysokości 2 765 474,66 zł. 

 

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: w 2020 r. po raz pierwszy 

przeprowadzono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych poprzez rozbudowę infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kłos w latach 

2020-2021. W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta od Stowarzyszenia  Ekologiczny Rozwój Wsi Kłos, na realizację 

której przyznano 110.000,00 zł. 

 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: dzięki zadaniu realizowanemu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. 

św. Antoniego Padewskiego w Osiekach dostosowano kościół w Suchej Koszalińskiej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W ramach zadania, wspartego kwotą 5 000,00 zł z budżetu Gminy Sianów w ramach trybu  

19 a „małe granty”, zakupiono specjalistyczny monitor i system multimedialny do wyświetlania tekstów, co 

umożliwiło likwidacje bariery dla osób z niedosłuchem oraz wpłynęło na ich lepsze i aktywniejsze uczestnictwo w 

nabożeństwach. 
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5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:  realizowanej systematycznie w partnerstwie 

międzysektorowym, głównie przez Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, której działalność ma na celu 

aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną osób w wieku powyżej 60 r. ż. zamieszkujących gminę Sianów oraz 

poprzez inicjatywy realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej na rzecz lokalnych seniorów.  

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:  Gmina od wielu lat 

wspiera działalność Klubu Abstynenta „ISKRA” w Sianowie.  W ramach dotacji przyznanej w drodze otwartego 

konkursu organizacja zrealizowała projekt pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 

2020”.  Zadanie dotyczyło zapewnienia działań skierowanych do Klubu Abstynenta oraz innych form działań 

pomocowych i ich wspierania, w tym nauki zdrowych nawyków bez uzależnień – poza terapią oraz działań 

skierowanych do abstynentów i ich rodzin i możliwości uczestnictwa mieszkańców w grupach samopomocowych. 

Gmina przekazała na ten cel dotację w wysokości 27 000,00 zł. 

7) promocji wolontariatu: idea społecznikostwa, bezwarunkowej pomocy potrzebującym i grupom 

defaworyzowanym upowszechniana była we wszystkich projektach i akcjach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i szkoły. Upowszechnianie idei wolontariatu stworzyło  okazję  do  budowania świata wartości, 

rozwijania pasji i zainteresowań, wyszukiwania autorytetów lokalnej społeczności. Samorząd w podziękowaniu  

za bezinteresowne zaangażowanie społeczników zorganizował wydarzenie, podkreślające wagę i znaczenie 

wolontariatu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i  kształtowaniu postaw i wartości mieszkańców gminy. 

Koncert dla wolontariuszy zorganizowano w styczniu 2020 r.  

 

 

IV. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 

USTAWO O DPPIW  WRAZ Z PRZYZNANYMI DOTACJAMI W 2020 ROKU.  

a) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 

LP 
Podstawa prawna - 

nazwa konkursu, 
zadania priorytetowe  

Podmiot, któremu udzielono 
dotację 

Nr umowy 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji na 
podstawie 

przedłożonego 
sprawozdania 

1 

art. 13 ust. 1 w/w 
ustawy – otwarty 
konkurs ofert z 
zakresu 
upowszechniania 
kultury fizycznej i 
sportu na 2020 r. 

Stowarzyszenie Victoria Sianów 
RU-00019/20 5 000,00 5 000,00 

2 
UKS Kometa Sianów 

RU-00018/20 42 000,00 42 000,00 

3 
KS Skibno 

RU-00017/20 14 000,00 13 055,00 

4 
KS Sieciemin 

RU-00016/20 14 000,00 13 192,37 

5 
UKS Morski 

RU-00017/20 15 000,00 15 000,00 

6 
Jeździecki Klub Sportowy DAKO-
GALANT w Skibnie 

RU-00014/20 8 000,00 8 000,00 

7 
UKS Victoria SP 2 Sianów 

RU-00013/20 62 000,00 62 000,00 

8 
UKS Tori im. E. L. Krause przy ZS 
w Dąbrowie 

RU-00012/20 16 000,00 16 000,00 

9 
UKS przy SP w Suchej 
Koszalińskiej 

RU-00011/20 13 000,00 13 000,00 

10 
KS Darz Bór Karnieszewice 

RU-00010/20 20 000,00 20 000,00 

11 
KS Victoria Sianów 

RU-00009/20 91 000,00 91 000,00 
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SUMA: 
300 000,00 299 192,37 

12 
- art. 13 ust. 1 w/w 
ustawy – otwarty 
konkurs ofert z 
zakresu promocji 
Gminy i Miasta 
Sianów poprzez 
wydarzenia sportowe 
w 2020 r. 

UKS Tori im. E. L. Krause przy ZS 
w Dąbrowie 

RU-00021/20 
10 000,00 0,00 

13 
Sianowskie Stowarzyszenie 
Badmintona 

RU-00022/20 
8 500,00 0,00 

14 
UKS Victoria SP 2 Sianów 

RU-00023/20 
7 000,00 7 000,00 

15 
UKS Kometa Sianów 

RU-00024/20 
10 000,00 10 000,00 

SUMA: 
35 500,00 17 000,00 

16 

- art. 13 ust. 1 w/w 
ustawy – otwarty 
konkurs ofert z 
zakresu działalności 
wspomagającej 
rozwój wspólnot i 
społeczności 
lokalnych poprzez 
rozbudowę 
infrastruktury o 
charakterze 
sportowo-
rekreacyjnej w 
miejscowości Kłos w 
latach 2020-2021  

Stowarzyszenie  Ekologiczny 
Rozwój Wsi Kłos 

RU-00048/2020 110 000,00 0,00 
Zadanie w trakcie 

realizacji 

 SUMA: 
110 000,00 0,00 

17 

- art. 19a w/w ustawy  

Sianowskie Stowarzyszenie 
Badmintona 

RU-88/2020 
10 000,00 9 999,76 

18 
Klub Sportowy Skibno 

RU-00017/20 
10 000,00 10 000,00 

19 
Uczniowskie Klub Sportowy 
„Morski” 

RU-00146/2020 
5 000,00 5 000,00 

20 
Klub Sportowy „Kometa” Sianów 

RU-00147/2020 
10 000,00 10 000,00 

21 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Antoniego Padewskiego w 
Osiekach 

RU-00158/2020 
5 000,00 5 000,00 

SUMA: 
40 000,00 39 999,76 

 

 

b)  Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) 

 

 
Podmiot 

otrzymujący dotację 

 
Zakres prac objętych 

dotacją 

 
Kwota 
dotacji 

 
Uchwała Rady Gminy 

 
Parafia 

Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława 

Kostki  
w Sianowie 

Prace konserwatorskie i 
restauratorskie przy 
renesansowej chrzcielnicy z I 
poł. XVII w. będącej 
zabytkowym wyposażeniem 
kościoła pw. Św. Stanisława 
Kostki w Sianowie 

 
10 000,00 

 
Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Miejskiej w 

Sianowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w 
sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 Prace konserwatorskie i   
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Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w 
Dobiesławiu 

restauratorskie przy 
organach z pocz. XX w. 
stanowiących zabytkowe 
wyposażenie kościoła pw. 
Matki Bożej Królowej Polski 
w Iwięcinie 

10 000,00  Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Miejskiej w 
Sianowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w 
sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 
SUMA: 

20 000,00 
 
- 

 

c) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i Ustawy o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567) 

 

 

 
Podmiot 

otrzymujący dotację 

 
Nazwa zadania 

 
Nr umowy 

 
Kwota dotacji 

Kwota 
wykorzyst

anej 
dotacji na 
podstawie 
przedłożon

ego 
sprawozda

nia 

Klub Abstynenta 
„ISKRA” w Sianowie 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym w roku 2020 

 
1/GPPiRPA/ 

2020  
 

 
27 000,00 

 
27 000,00 

 
SUMA: 

 
27 000,00 

 
27 000,00 

 

 

d) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) na prowadzenie szkół podstawowych i punktów przedszkolnych: 

 

 
Podmiot 

otrzymujący dotację 

 
Nr umowy 

 
Kwota dotacji 

 
Uchwała Rady Gminy 

Stowarzyszenie  
Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Iwięcino 

07/PSP/2011 z dnia 
28.04.2011r i Aneks 

nr 1/2011  
z dnia 29.08.2011 r.  

do umowy 

 
 

1 021 660,04 zł 

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie  

Szkoły Podstawowej w Iwięcinie 
 

Uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 30 listopada 2011 r.  

w sprawie  szkoły Podstawowej w Suchej 
Koszalińskiej   

 
Uchwała nr XVI/147/2011 Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w 

sprawie  Szkoły Podstawowej w Szczeglinie  
 

 Uchwała nr IX/54/11  Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.  

i Uchwała  XXI/175/2012 Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 25 kwietnia 2012 r w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół 

Stowarzyszenie 
Rodziców Uczniów 

Szkoły w Suchej 
Koszalińskiej 

08/PSP/2012 z dnia 
26.04.2012 r. 

 
 

1 112 267,60 zł 
 

Stowarzyszenie 
„Refugium”  

w Węgorzewie 
Koszalińskim 

09/PSP/2012  
z dnia 10.05.2012 r. 

 
 

 
631 547,02 zł 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgqydomi
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oraz 

Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej  
w Sianowie z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Sianów przez inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego osoby prawne  
i osoby fizyczne 

 

 
SUMA: 

2 765 474,66 zł 
- 

 

V. OCENA EFEKTÓW WSPÓŁPRACY 
 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe  pozwoliło na: 

 

1) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności na rozwój i profesjonalizację stowarzyszeń 

działających na terenie gminy i miasta Sianów, 

2) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

3) poprawę oferty rozwoju dla osób w wieku emerytalnym, 

4) rozwój działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych, zdolnych zawodników   

w wybranych dyscyplinach sportu, 

6) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży systemu wartości, właściwych postaw i umiejętności ułatwiających dbałość 

o zdrowie, 

7) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

8) współtworzenie aktów prawa lokalnego, partycypację NGO w procesie ich tworzenia i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Wdrożenie Programu uregulowało czytelnie i jasno współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach 

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

 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym w działalności wspólnot samorządowych. Epidemia koronawirusa odcisnęła 

negatywne piętno  na dotychczasowej działalności samorządowej i obstrukcyjnie wpłynęła na strefy życia 

codziennego, gospodarczego i społecznego. Gmina Sianów wraz z podległą jednostką Centrum Kultury i Biblioteką 

Publiczną w Sianowie, od pierwszych dni wybuchu epidemii w Polsce, stworzyły „nieformalny sztab kryzysowych 

działań samopomocowych”, zapraszając do współdziałania na rzecz walki z COVID-19  organizacje pozarządowe, grupy 

nieformalne i mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. Obok statutowych działań tej instytucji (zwiększania dostępu do 

kultury, sztuki, teatru i filmu czy też propagowania czytelnictwa) od pierwszych dni IV 2020 r. siedziba Centrum Kultury 

stała się miejscem aktywności i działań pomocowych dla mieszkańców Sianowa i regionu Pomorza Zachodniego. 

Miejscem, w którym koordynowano zdalnie i utworzono stacjonarnie prawdziwą szwalnię, a przedstawicielki 

organizacji pozarządowych z Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Wierciszewo „Kreatywnych Mieszkańców” oraz Klubu 

Rodziny z Sianowa systematycznie spotykały się szyjąc,  nieustannie przez okres 3 miesięcy: 3400 sztuk maseczek dla 

mieszkańców powiatu koszalińskiego oraz 1400 sztuk fartuchów ochronnych dla pracowników służby zdrowia z 

koszalińskiego wojewódzkiego szpitala, dla podopiecznych Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe w Koszalinie, 

pracowników Straży Miejskiej i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie.  Opisany przykład, wolontarystycznego 

poświęcenia w czasie I fali epidemii koronawirusa, pań z KGW i Klubu Rodziny, został dostrzeżony, uhonorowany i 

wyróżniony jako „najlepsza inicjatywa społeczna” - specjalną nagrodą Burmistrza Sianowa, statuetką Wolontariusza 

Roku 2020 r. na Gali uroczystej – transmitowanej on-line. 
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W 2020 roku Gmina Sianów w partnerstwie formalnym z sianowską organizacją Stowarzyszenie na  rzecz Rozwoju wsi 

Sucha Koszalińska, wspólnie zaaplikowały w konkursie Programu FIO i wygrały do realizacji projekt pn. „Obywatelskie 

NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego” realizowany w okresie V-XI 2020 r. Projekt zakładał 3 strategiczne 

komponenty wsparcia dla organizacji pozarządowych (nie tylko z terenu naszej gminy, ale całego Powiatu 

Koszalińskiego z gmin: Bobolice, Polanów, Manowo, Świeszyno, Biesiekierz, Będzino i Mielno). Były to 3 obszary 

współpracy: 

 

1. Aktywnie prowadzono Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych (PCOP) z siedzibą w Sianowie (86 m kw 

pow. składającej się z sali konferencyjnej, edukacyjnej, kuchni, toalety, w pełni wyposażonej w komputery, 

tablicę multimedialną, drukarki, rzutnik, biblioteczkę, meble etc). PCOP wykorzystywano dla potrzeb NGOs, na 

szkolenia, spotkania członków, sztab kryzysowy w dobie pandemii koronawirusa, zebrania grup roboczych i do 

codziennej dzielności NGOs. W ramach PCOP świadczono nieodpłatne doradztwo i szkolenia: z aspektów 

księgowych, prawnych, marketingowych oraz z pozyskiwania środków na działania NGOs – gł. w okresie pandemii 

COVID-19,  by utrzymać ich płynność finansową, kadrową i organizacyjną oraz wspomóc bieżące działania 

statutowe. Szkolenia i doradztwo prowadzili  doświadczeni eksperci, od wielu lat związani z III sektorem i 

samorządem, posiadający autorytet w dziennie współpracy finansowej i pozafinansowej JST-NGO na Pomorzu 

Zachodnim i w kraju. 

 

Rezultaty działań: zrealizowano 422 godziny doradcze i 7 warsztatów edukacyjnych dla 60 NGOs z terenu 8 gmin 

Powiatu Koszalińskiego; podpisano porozumienie z Burmistrzem Sianowa o utrzymaniu trwałości Powiatowego 

Centrum NGO.  
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2. Zainicjowano powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie, nawiązano 

współpracę z Powiatem Koszalińskim i w sianowskim PCOP prowadzono wszystkie działania związane z 

włączeniem NGOs w proces tworzenia ciała dialogu obywatelskiego, edukacji, partycypacji społeczników w 

tworzenie Rady, późniejszej promocji i wyborów członków z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego do RDPP. Rada 

została powołana do życia uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXIV/183/20 z dnia 16 lipca 2021r 

https://bip.powiat.koszalin.pl/artykul/522/3555/uchwala-nr-xxiv-183-20-w-sprawie-okreslenia-trybu-

powolywania-czlonkow-oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-

koszalinie poprzedzoną spotkaniami grupy roboczej (społeczników z terenu 8 gmin powiatu), która wypracowała 

projekt uchwały ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie. To I historyczna kadencja rady, której skład tworzy 10 osób z czego 

6 osób pochodzi z NGOs i 4 osoby z JST (2 z Zarządu Powiatu i 2 z Rady Powiatu), Przewodniczącą została jej 

inicjatorka z Sianowa i członkini  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej – Agata Szewczyk. 

 

 

https://bip.powiat.koszalin.pl/artykul/522/3555/uchwala-nr-xxiv-183-20-w-sprawie-okreslenia-trybu-powolywania-czlonkow-oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-koszalinie
https://bip.powiat.koszalin.pl/artykul/522/3555/uchwala-nr-xxiv-183-20-w-sprawie-okreslenia-trybu-powolywania-czlonkow-oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-koszalinie
https://bip.powiat.koszalin.pl/artykul/522/3555/uchwala-nr-xxiv-183-20-w-sprawie-okreslenia-trybu-powolywania-czlonkow-oraz-organizacji-i-trybu-dzialania-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-koszalinie
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3.  Promocja III sektora w Gminie Sianów i w Powiecie Koszalińskim. Nagrano film promujący aktywność 

społeczników, ich pasje, inicjatywy, ciekawe działania, akcje dobroczynne i samopomocowe. Zaprezentowano 

blisko 20 NGOs z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego – jako zwieńczenie ich pracy i uhonorowanie 

zaangażowania ich członków w działania na rzecz swoich małych wspólnot. Film stał się unikatowym produktem 

świadczącym o potencjale III sektora, o sile, pasji i marzeniach społeczników, chęci do współpracy i 

dobroczynności; wpłynął na wzrost świadomości mieszkańców regionu Pomorza Zachodniego nt. działań NGOs, 

ich tożsamości lokalnej i odpowiedzialności za sprawy lokalne. 

 

Link do filmu: https://koszalininfo.pl/obywatelskie-ngo-szansa-rozwoju-powiatu-koszalinskiego-film/       

 

Opisane powyżej działania współpracy JST – NGO dają przykład „dobrej praktyki” współdziałania przedstawicieli 

administracji publicznej i sektora pozarządowego. Po pierwsze podkreślają mocną rolę partnerstwa  

międzysektorowego w procesie kształtowania postaw obywatelskich mieszkańców regionu Pomorza Zachodniego, 

współpracy przy tworzeniu aktów prawnych - odpowiadających potrzebom przedstawicieli sektora pozarządowego 

oraz tworzenia ciał dialogu obywatelskiego  (w sakli 8 gmin Powiatu Koszalińskiego). Po drugie, działania podkreślają 

tożsamość mieszkańców i działaczy pozarządowych z miejscem i regionem Pomorza Zachodniego, wzmacniają ich 

wizerunek w świadomości włodarzy, radnych i sołtysów wielu gmin, mieszkańców Pomorza i innych podmiotów, dając 

przykład ich odpowiedzialnego i społecznego zaangażowania na rzecz rozwoju małych ojczyzn. 

 

 

 Sianów, 28 maja 2021 r. 

Opracowanie sprawozdania: Agata Szewczyk i Aleksandra Dębowska 

  


