ZAŁĄCZNIK NR 1
DO „RAPORTU O STANIE GMINY POLICE ZA 2021 r. ”
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Police
z organizacjami pozarządowymi
za rok 2021
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 30 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć
organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z
realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, został przyjęty prze Radę Miejską
w Policach Uchwałą Nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2021 roku.
Gmina Police w 2021 roku podejmowała szereg działań w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Jest to współpraca wielopłaszczyznowa i podejmowana przez różne instytucje
gminne: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Organizacje pozarządowe realizują szereg zadań publicznych będących zadaniami własnymi
gminy. Są one istotnym partnerem gminy w realizacji tych zadań. Stąd tak istotną kwestią jest
współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi.

FORMY WSPÓŁPRACY
Zlecanie realizacji zadań publicznych
Kwota, jaką gmina w 2021 roku przeznaczyła na sfinansowanie bądź dofinansowanie realizacji
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wyniosła 3.031.962,10 zł.
Rozliczona kwota dotacji wyniosła 2.950.896,60 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w 2021 roku
wyniosła 81.065,50 zł.
Wszystkie dotacje zostały przekazane organizacjom w trybie otwartych konkursów ofert,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej lub na podstawie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „mały grant”).
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Wykaz otwartych konkursów ofert
I.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej – udzielenie
schronienia dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej,
który ogłoszono 27 listopada 2020 roku. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację na podstawie Zarządzenie Burmistrza Polic nr 296/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku
oraz umowy OR.526.3.2020 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji zadania
publicznego otrzymało Stowarzyszenie Feniks w Szczecinie. Kwota przyznanej dotacji
323.000 zł. Kwota rozliczonej dotacji 316.820,92 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości
6.179,08 zł zwrócono na konto Gminy Police w dniu 17 stycznia 2022 roku.

II.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej –
przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie
dla osób dorosłych – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz osób
bezdomnych przy ul. Fabrycznej 21a w Policach, który ogłoszono 27 listopada 2020 roku.
Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację na podstawie Zarządzenie
Burmistrza Polic nr 297/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz umowy OR.526.4.2021 z dnia
04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego otrzymało Stowarzyszenie
Feniks w Szczecinie. Kwota przyznanej dotacji 190.000 zł. Kwota rozliczonej dotacji
121.669,58 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 68.330,42 zł zwrócono na konto Gminy
Police w dniu 17 stycznia 2022 roku.

III.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej –
prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej – środki pochodzą z budżetu państwa), który ogłoszono 26 listopada 2020 roku.
Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację na podstawie Zarządzenia
Burmistrza Polic nr 294/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz umowy OR.526.1.2021 z
dnia 04 stycznia 2021 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego otrzymało Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach. Kwota
przyznanej i rozliczonej dotacji 839.679,50 zł.

IV.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej –
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który
ogłoszono 26 listopada 2020 roku. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 295/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz
umowy OR.526.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o powierzenie realizacji zadania
publicznego otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Policach. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 270.000 zł.

V. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym przez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych oraz placówek
wsparcia dziennego, który ogłoszono 26 listopada 2020 roku. Ofertę złożyła jedna
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organizacja pozarządowa. Dotację na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 299/2020 z
dnia 28 grudnia 2020 r. oraz umowy OR.526.5.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie
realizacji zadnia publicznego otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski
Oddział Regionalny. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 100.000 zł.
VI.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,
który ogłoszono 27 listopada 2020 roku. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 300/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
oraz na podstawie umowy OR.526.6.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadania publicznego dotację otrzymało Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”.
Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 22.500 zł.

VII.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który ogłoszono
27 listopada 2019 roku. Dotację na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 298/2020 z
dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymały cztery organizacje pozarządowe. Konkurs obejmował
następujące zakresy zadań:
1. opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię. Ofertę złożyła jedna organizacja
pozarządowa. Dotację na podstawie umowy OR.526.8.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku
o powierzenie realizacji zadania publicznego otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorskie Koło Chorych na Fenyloketonurię. Kwota przyznanej i rozliczonej
dotacji 4.450,60 zł;
2. prowadzenie hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych osób
nieuleczalnie chorych. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację na
podstawie umowy OR.526.7.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadania publicznego otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w
Tanowie. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 50.000 zł;
3. opieka dla ludzi chorych na cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy. Nie wpłynęła żadna
oferta.
4. w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację na podstawie umowy OR.526.9.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie
realizacji zadania publicznego otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.
Kwota przyznanej dotacji 22.000 zł. Kwota rozliczonej dotacji 21.090 zł.
Niewykorzystaną dotację w wysokości 910 zł zwrócono na konto Gminy Police w dniu 21
stycznia 2022 roku.
5. z zakresu rehabilitacji psychofizycznej. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację na podstawie umowy OR.526.10.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o
powierzenie realizacji zadania publicznego otrzymało Polskie Amazonki w Policach.
Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 17.000 zł.
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VIII. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi
starszych, który ogłoszono 27 listopada 2020 roku. Ofertę złożyło 5 organizacji
pozarządowych. Dotacje na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 301/2020 z dnia 28
grudnia 2020 roku przyznano dla 5 organizacji pozarządowych, natomiast dotacje
przekazano 4 organizacjom ze względu na fakt, że jedna z organizacji nie dopełniła
obowiązku dostarczenia w terminie korekty do złożonej oferty co skutkowało odstąpieniem
od podpisania umowy:
1. Na podstawie umowy OR.526.11.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadnia publicznego dotację otrzymało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych
Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police. Kwota przyznanej i rozliczonej
dotacji 7.200 zł.
2. Na podstawie umowy OR.526.12.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadania publicznego dotację otrzymało Regionalne Stowarzyszenie Literacko –
Artystyczne w Policach. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 10.800 zł.
3. Na podstawie umowy OR.526.13.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadania publicznego dotację otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Policach. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 4.685 zł.
4. Na podstawie umowy OR.526.14.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji
zadnia publicznego dotację otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Policach Koło w Trzebieży. Kwota przyznanej i rozliczonej
dotacji 2.200 zł.
IX.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt ogłoszony 17
lutego 2021 r. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Na podstawie umowy OŚ-18/21
z dnia 12 kwietnia 2021 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego dotację otrzymało
Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach. Kwota
przyznanej i rozliczonej dotacji 32.000 zł.

X.

W dniu 10 maja 2021 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego:
ratownictwo wodne. Wpłynęła jedna oferta organizacji pozarządowej. Dotację na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 141/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. oraz umowy
SO.524.16.2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego
otrzymało
Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Województwa
Zachodniopomorskiego. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 45.000 zł.

XI. Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 26/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku dokonano wyboru
podmiotów, które uzyskały dotacje, w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu
10 grudnia 2020 r., na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie:
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1. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO,
2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI
MŁODZIEŻY,
3. KULTURA I SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
4. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

I

W dniu 25 stycznia 2021 roku odbyło się postępowanie konkursowe. Na otwarty konkurs ofert
wpłynęło 38 ofert, w tym na realizację zadania z zakresu:
- turystyki i krajoznawstwa – 1 oferta,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 4 ofert,
- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 7 ofert,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 26 oferty.
1. ZADANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA. Wybrano ofertę podmiotu, z którym
podpisano umowę i udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł, która została zrealizowana w 100,00%.
1.1 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB, ul. Spółdzielcza 31, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.434.1.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o powierzenie realizacji zadania pn.:
„Organizacja imprez turystycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej, organizacja zawodów na
orientacje”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w
pełnej kwocie.
2. ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY. Wybrano 3 oferty, z którymi podpisano umowy i udzielono dotacji
w kwocie ogółem: 35.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane w 100%.
2.1. Polski Związek Niewidomych Koło Police, ul. Grunwaldzka 15, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.431.1.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.:
„Jeleniogórskim Szlakiem”. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji: 5.000 zł.
2.2. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police, ul.
Grunwaldzka 13, 72-010 Police, zawarto umowę nr OK.431.2.2021 z dnia 4 lutego 2021
roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Święto Niepodległości w Gdańsku”. Kwota
udzielonej i rozliczonej dotacji: 10.000 zł.
2.3. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police, ul.
Grunwaldzka 13, 72-010 Police, zawarto umowę nr OK.431.3.2021 z dnia 4 lutego 2021
roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Harcerska Akcja Letnia 2021”. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 20.000 zł.
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3. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO. Wybrano 6 ofert podmiotów, z którymi podpisano umowy i udzielono dotacji
w łącznej kwocie 74.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane w kwocie: 69.000 zł.
3.1. Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne, ul. Rycerska 1a, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.401.1.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.:
„Siadaj i pisz, miej oko na świat”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 8.000 zł.
3.2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB", ul. Spółdzielcza 31, 72-010 Police,
zawarto umowę nr OK.401.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o powierzenie realizacji
zadania pn.: „ Organizowanie imprez kulturalnych, popularyzacja tradycji wojska polskiego,
ochrona walorów historycznych ziemi polickiej, wychowanie patriotyczne”. Kwota
udzielonej i rozliczonej dotacji: 46.000 zł.
3.3. Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej, ul. Ustki 10/13, 70-831 Szczecin,
zawarto umowę nr OK.401.3.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania
pn.: „Bractwo śpiewacze z Tanowa łączy muzycznie pokolenia. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 7.000 zł.
3.4. Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych, ul. Wkrzańska 67/1, 72-020 Trzebież, zawarto
umowę nr OK.401.4.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o powierzenie realizacji zadania pn.:
„Spotkanie pojazdów Militarnych”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. Gmina Police nie
przekazała dotacji na konto wskazanej organizacji (umowę rozwiązano za porozumieniem
stron) z uwagi na brak możliwości zorganizowania zaplanowanej imprezy z przyczyn
niezależnych od Stowarzyszenia (stan epidemii w kraju i wprowadzone obostrzenia celem
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19).
3.5. Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców „Nest - Art” Im. E. Dąbrowskiej, ul.
Wkrzańska 20 A, 72-020 Trzebież, zawarto umowę nr OK.401.5.2021 z dnia 5 lutego 2021r.
o wsparcie realizacji zadania pn.: „Interdyscypilnarny plener malarsko-rzeźbiarski –
Inspiracje, Interpretacje – Trzebież 2021”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 8.000 zł.
3.6. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Staszica 1, 72010 Police. Kwota dotacji przyznana w drodze konkursu: 2.000 zł. Umowa na zrealizowanie
zadania nie została z podmiotem zawarta z uwagi na odstąpienie przez organizację od
realizacji zadania w 2021 roku.
4. ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ. Wybrano
20 ofert podmiotów, z którymi podpisano umowy i udzielono dotacji w łącznej kwocie
725.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane w 100%
4.1. Uczniowski Klub Sportowy „Champion”, ul. Siedlecka 1, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4221.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji:
25.000zł.
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4.2. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka”, ul. Piaskowa 99, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.4221.2.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.:
„Szkolenie młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki oraz organizacja imprez sportowych”.
Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 51.000 zł.
4.3. Uczniowski Klub Żeglarski „BRAS”, ul. M. Konopnickiej 12, 72-010 Police, zawarto umowę
nr OK.4221.3.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Nauka
żeglowania i utrzymanie sprzętu żeglarskiego, X Mistrzostwa Polic w kajakarstwie
turystycznym, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Polic oraz wycieczki kajakowe dla
klas VIII szkół polickich”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 28.000 zł.
4.4. Uczniowski Klub Sportowy „Fala” przy Szkole Podstawowej w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a,
72-020 Trzebież, zawarto umowę nr OK.4221.4.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie
realizacji zadania pn.: „Upowszechnianie żeglarstwa oraz szkolenie żeglarskie dzieci i
młodzieży”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 10.000 zł.
4.5. Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik", ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.4221.5.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.:
„Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród mieszkańców Gminy Police”.
Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 10.000 zł.
4.6. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy, ul. Żurawia 11,
71-694 Szczecin, zawarto umowę nr OK.4221.5.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o wsparcie
realizacji zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla gimnastyczek
artystycznych z Polic w 2021 roku”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 3.000 zł.
4.7. Uczniowski Klub Sportowy „Defmar” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich, ul.
Bankowa 29, 72-010 Police, zawarto umowę nr OK.4221.7.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku
o wsparcie realizacji zadania pn.: „Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Defmar”
w 2021 roku”. Kwota udzielonej rozliczonej dotacji: 20.000 zł.
4.8. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”, ul. Siedlecka 1a, 72010 Police, zawarto umowę nr OK.4220.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o wsparcie
realizacji zadania pn.: „Zapewnienie dostępu do strzelectwa w Gminie Police w 2021 roku”.
Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 12.000 zł.
4.9. Klub Piłkarski „Chemik Police”, ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4220.2.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o powierzenie realizacji zadania pn.:
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej”. Kwota udzielonej
i rozliczonej dotacji: 350.000 zł.
4.10. Klub Sportów Walki Police, ul. Przyjaźni 5/9, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4220.3.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Rozwój
dzieci i młodzieży poprzez zajęcia taekwondo i kickboxingu”. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 10.000 zł.
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4.11. Stowarzyszenie Energy Gold Team Police, ul. J. Piłsudskiego 31, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.4220.4.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.
„Szkolenie dzieci i młodzieży w klubie Energy Gold Team Police”. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 13.000 zł.
4.12. Fundacja Aktywne Police, ul. Grzybowa 46/1, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4220.5.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Organizacja
biegów w ramach Policka Piętnastka”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 8.000 zł.
4.13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan”, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, zawarto
umowę nr OK.4220.6.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.
„Organizacja imprezy sportowej w roku 2021, zakup sprzętu do organizacji zawodów”.
Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 8.000 zł.
4.14. Atletyczny Klub Sportowy „Promień”, ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4220.7.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.: „Czas na
sport, czas na zdrowie”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji 50.000 zł.
4.15. Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”, ul. Jana Długosza 53, 72-010 Police, zawarto umowę
nr OK.4220.8.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn. „Zdrowie
na sportowo”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 8. 000 zł.
4.16. Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police, zawarto umowę nr
OK.4220.9.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania pn.:
„Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej kobiet”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji:
30.000 zł.
4.17. Stowarzyszenie Klub Sportowy HULK TEAM, ul. Przyjaźni 2, 72-010 Police, zawarto umowę
nr OK.4220.10.2020 z dnia 3 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego
pn.: „Wspieranie dzieci i młodzieży w programie aktywności sportowej – Promocja
talentów sportowych”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji: 13.000 zł.
4.18. Klub Sportowy „Rybak”, ul. Rybaka 26, 72-020 Trzebież, zawarto umowę nr
OK.4220.11.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku o powierzenie realizacji zadania pn.:
„Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 18.000zł.
4.19. Klub Sportowy „TANOWIA”, ul. Szczecińska 22/4, 72-004 Tanowo, zawarto umowę nr
OK.4220.12.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku o powierzenie realizację zadania pn.:
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku”. Kwota udzielonej i
rozliczonej dotacji: 50.000zł.
4.20. Stowarzyszenie „BiegamBoLubię Team Police”, ul. Roweckiego 50/8, 72-010 Police,
zawarto umowę nr OK.4220.13.2020 z dnia 5 lutego 2021 roku o wsparcie realizacji
zadania pn. „Biegam Bo Lubię w Gminie Police”. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji:
8.000 zł.
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XI. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE ŁUCZNICTWA. W dniu 8
czerwca 2021 roku przeprowadzono otwarty konkursu ofert. Postępowanie konkursowe odbyło
się 2 lipca 2021 r. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.
Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 175/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku dokonano wyboru
podmiotu, który uzyskał dotację, w drodze otwartego konkursu ofert. Wybrano złożoną ofertę
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Defmar” Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich, ul.
Bankowa 29, 72-010 Police, z którym podpisano umowę – umowa nr OK.4221.8.2021 z dnia 6
lipca 2021 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „International Baltic Hit-Miss
Archery Tournament – Śladami Rybaka 2021”. Udzielono dotacji w kwocie: 60.000 zł. Dotacja
została przez Klub wykorzystana w 100%.
XII.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. W dniu 14 lipca
2021 roku przeprowadzono otwarty konkursu ofert. Postępowanie konkursowe odbyło się 11
sierpnia 2021 roku. Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.
Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 206/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku dokonano wyboru
podmiotu, który uzyskał dotację, w drodze otwartego konkursu ofert. Wybrano złożoną ofertę
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”, ul. Spółdzielcza 31, 72-010 Police, z którym
podpisano umowę – umowa nr OK.4220.6.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku o powierzenie
realizacji zadania publicznego pn.: „Rozbudowa ekspozycji działów Muzeum oraz polepszenie
dostępu do informacji dla zwiedzających”. Udzielono dotacji w kwocie: 49.647 zł. Dotacja
została przez Klub wykorzystana w 100%.
XIII.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W PIŁKI NOŻNEJ. W dniu 4
października 2021 roku przeprowadzono otwarty konkursu ofert. Postępowanie konkursowe
odbyło się 28 października 2021roku. Na otwarty konkurs ofert wpłynęły 2 oferty.
Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 276/2021 z dnia 29 października 2021 roku dokonano wyboru
podmiotów, które uzyskały dotację, w drodze otwartego konkursu ofert. Wybrano złożone
oferty:
- Klubu Piłkarskiego „Chemik Police”, ul. Siedlecka 2 b,72-010 Police, z którym podpisano
umowę nr OK.4220.14.2021 z dnia 29 października 2021 roku o powierzenie realizacji zadania
publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej”.
Udzielono dotacji w kwocie: 108.350 zł. Dotacja została przez Klub wykorzystana w 100%.
- Klubu Sportowego Tanowia, ul. Szczecińska 22/4, 72-004 Tanowo, z którym podpisano umowę
nr OK.4220.15.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego
pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w 2021 roku”.
Udzielono dotacji w kwocie: 4.000 zł. Dotacja została przez Klub wykorzystana w 100%.
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Zlecenie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie tzw. „mały grant”
1. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie opieka dla ludzi chorych na
cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy pn. „Wczesne wykrywanie cukrzycy i profilaktyka” została
złożona w dniu 30 kwietnia 2021 roku przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło nr 15 w
Policach. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 124/2021 z dnia 17 maja 2021 roku oraz
umowy nr OR.526.15.2021 z dnia 18 maja 2021 roku, organizacja otrzymała dotację w
wysokości 3.500 zł. Kwota rozliczonej dotacji 2.854 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości
646 zł zwrócono na konto Gminy Police w dniu 15 grudnia 2021 roku.
2. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Paczki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych” została złożona w
dniu 3 marca 2021 roku przez Klub Seniora w Trzebieży. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Polic Nr 63/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku oraz umowy OR.526.18.2021 z dnia 12 marca
2021 roku, organizacja otrzymała dotacje w wysokości 850 zł i rozliczyła całą kwotę dotacji.
3. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” została złożona w dniu 21
maja 2021 roku przez Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach. Na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 142/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz umowy
OR.526.16.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku, organizacja otrzymała dotacje w wysokości 10.000
zł i rozliczyła całą kwotę dotacji.
4. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Jednodniowa integracyjna wycieczka nad morze” została złożona w dniu 24
czerwca 2021 roku przez Klub Seniora w Trzebieży. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic
Nr 187/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku oraz umowy OR.526.17.2021 z dnia 13 lipca 2021 roku,
organizacja otrzymała dotacje w wysokości 1.600 zł i rozliczyła całą kwotę dotacji.
5. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Aktywizacja ludzi starszych” została złożona w dniu 7 lipca 2021 roku przez
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 17 w Policach. Na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 192/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku oraz umowy
OR.526.19.2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, organizacja otrzymała dotacje w wysokości 800 zł i
rozliczyła całą kwotę dotacji.
6. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Jednodniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna” została złożona w dniu
9 sierpnia 2021 roku przez Klub Seniora w Trzebieży. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic
Nr 215/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku oraz umowy OR.526.20.2021 z dnia 26 sierpnia 2021
roku, organizacja otrzymała dotacje w wysokości 1.200 zł i rozliczyła całą kwotę dotacji.
7. Oferta o wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie wszechstronnej aktywizacji
ludzi starszych pn. „Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Wieczerza Wigilijna” została
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złożona w dniu 13 października 2021 roku przez Klub Seniora w Trzebieży. Na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 278/2021 z dnia 29 października 2021 roku oraz umowy
OR.526.21.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, organizacja otrzymała dotacje w wysokości 1.500
zł i rozliczyła całą kwotę dotacji.
8. Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Zachodniopomorski Puchar MTB Police 2021” złożona w dniu 9 kwietnia 2021 roku przez
Stowarzyszenie Velo Club Szczecin, ul. Inowrocławska 12a/3, 70-013 Szczecin. Organizacja
otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic Nr
102/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz umowy o wsparcie realizacji zadania nr
OK.525.2.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Przyznaną dotację zrealizowano w całości.
9. Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” złożona w dniu 4
listopada 2021 roku przez Klub Sportowy „Rybak”, ul. Rybacka 26, 72-020 Trzebież. Organizacja
otrzymała dotację w wysokości 6.000 zł na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic Nr 284/2021
z dnia 16 listopada 2021 roku oraz umowy o powierzenie realizacji zadania nr OK.525.10.2021
z dnia 17 listopada 2021 roku. Przyznaną dotację zrealizowano w całości.

Współpraca jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Policach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach w roku kalendarzowym 2021 nie realizował zadań
publicznych w formie przeprowadzania konkursów.
Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego w
2021r. odbywała się w następujący sposób:
I. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem i przy wsparciu organizacji
pozarządowych:
1. ,,Bieg Neptuna’’ – to nasza sztandarowa impreza biegowa z roku na rok przyciągająca
coraz szersze grono uczestników;
2. Turniej piłkarski Chemik-Cup im. Rafała Kołackiego;
3. XXXII Policka Piętnastka – impreza biegowa;
4. III Policki Miting Lekkoatletyczny dla osób z niepełnosprawnościami;
5. Szkolna liga biegów przełajowych;
6. Bieg Mikołajkowy - współorganizowany z fundacją Biegam Bo Lubię Police;
7. Morsowanie w Trzebieży „Powitanie Wiosny” – współpraca z Klubem Morsów z Polic
oraz „Sama Rama”;
8. Dziki Weekend 2021 – Stowarzyszenie Klub Biegowy ,,Dzik’’;
9. Otwarcie sezonu żeglarskiego - UKŻ „BRAS”.
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II. Bezpłatne wsparcie organizacyjne i rzeczowe inicjatyw sportowych podejmowanych przez
organizacje pozarządowe (wsparcie kadrowe, udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,
zabezpieczenie i wypożyczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do organizacji imprez):
1. Klub Piłkarski Chemik Police - rezerwacje hali sportowej wraz zapleczem socjalnym,
rezerwacje boisk piłkarskich, udostępnianie sauny;
2. KPS Chemik Police – rezerwacja hali sportowej z zapleczem socjalnym;
3. PSPS Chemik Police - rezerwacja hali sportowej z zapleczem socjalnym;
4. Tanowia Tanowo – rezerwacje boisk piłkarskich z zapleczem;
5. LKS Rybak Trzebież - rezerwacje boisk piłkarskich z zapleczem.
6. Zorganizowane grupy mieszkańców Polic – rezerwacje sauny, rezerwacje boisk
piłkarskich.
7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan Police – udostępnianie sauny,
udostępnianie boiska z zapleczem socjalnym, wypożyczanie namiotów, krzeseł i
stolików.
8. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „ Ósemka” – udostępnienie boiska piłkarskiego
oraz bieżni, wypożyczanie sprzętu lekkoatletycznego, wypożyczanie sprzętu
nagłośnieniowego, namiotów, stołów oraz krzeseł.
9. AKS „Promień” Police – rezerwacja hali sportowej wraz z zapleczem.
10. Rady Osiedla w Policach - wypożyczenie krzeseł, stołów, namiotów.
11. Klub Biegowy Dzik – udostępnienie bieżni lekkoatletycznej oraz pomieszczeń
socjalnych, wypożyczenie stołów, krzeseł oraz namiotów.
12. Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Policach – wypożyczenie namiotów, stołów oraz
krzeseł.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach
Miejski Ośrodek Kultury w Policach był współorganizatorem następujących imprez oraz
spotkań:
23 stycznia

Koncert Charytatywny on-line dla Ingi Niedźwieckiej

13 lutego

„Śledzik” kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej

14 lutego

„Walentynki” kiermasz dla Ingi Niedźwieckiej

20 marca

Zebranie Walne „Nest-Art”
Organizator: Stowarzyszenie „Nest-Art”

29 maja

Kiermasz dla Ingi. Polana za Szkoła Podstawową nr 8 w Policach

30 maja

Kiermasz dla Ingi. Jasne Błonia w Szczecinie

11 czerwca

Zebranie Walne „Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni
Dawnej Grajcar”

27 czerwca

IV Memoriał Antoniego Rogowskiego w Podnoszeniu Ciężarów
Organizator: AKS „Promień”
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27 czerwca

Kiermasz dla Ingi Niedźwiedzkiej. Plac za galerią „Hosso”

22 października

Uroczystość z okazji 15-lecia działalności Hospicjum Królowej Apostołów
Organizator: Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie

26 października

Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

14 grudnia

Wykład Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury w Policach bezpłatnie w 2021 r. udostępnił salę na cykliczne
spotkania następującym stowarzyszeniom i organizacjom:
1.
2.
3.
4.
5.

Policki Chór Kameralny „Postscriptum”
Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej” Grajcar”
Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police
Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”

Inne formy współpracy
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zasady organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach określone zostały przez Radę Miejską w
Policach Uchwałą nr LIX/432/10 z dnia 26 października 2010 r. oraz w uchwale nr XIV/134/2015
Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz
trybu powoływania jej członków. Załącznikiem do ww. uchwały jest Regulamin Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
Zgodnie z § 4 wymienionej uchwały w skład Rady wchodzi 12 członków, w tym:
- 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach;
- 3 przedstawicieli Burmistrza Polic;
- 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust.
3 ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Police reprezentujących
zróżnicowane sfery działalności publicznej.
W 2021 roku Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach spotkała się na 2
posiedzeniach (jedno odbyło się zdalnie).
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Bieżącą współpraca
Poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne (MOK, OSiR)
właściwe merytorycznie ze względu na zakres spraw i rodzaj działalności prowadzą bieżącą
współpracę z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi.
Publikowanie informacji na gminnych stronach internetowych
Na gminnych stronach internetowych publikowane są informacje na temat organizacji
pozarządowych.
Istnieje baza organizacji pozarządowych oraz baza organizacji pożytku publicznego.
Opublikowany jest program współpracy, podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania
organizacji pozarządowych i prowadzenia przez nie działalności.
Zamieszczane są inne informacje dotyczące działalności organizacji i współpracy z gminą.
Zamieszczane są informacje o konkursach ofert oraz ich rozstrzygnięcia (w formie Zarządzeń
Burmistrza).
http://bip.police.pl/artykuly/99/organizacje-pozarzadowe,
http://www.ngo.police.pl/Organization/Index

str. 14

