Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Police
z organizacjami pozarządowymi
Rada Miejska w Policach uchwałą nr III/16/10 z dnia 21 grudnia 2010 przyjęła program
współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w
zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku.
Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XI/75/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Gmina Police w 2011 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 2011 roku przeznaczyła na sfinansowanie bądź dofinansowanie
realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wyniosła 1.612.738 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”).
Wykaz konkursów ofert:
1. 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). Konkurs ogłoszono 10
grudnia 2010 r.. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie
zarządzenia burmistrza nr 2/11 z dnia 7 stycznia 2011 r. oraz umowy OR.8122.1.2011,
otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
Terenowe w Policach. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 270.900 zł.
2. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym przez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych.
Konkurs ogłoszono 23 grudnia 2011 r.. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 19/11 z dnia 1 lutego 2011 r. oraz
umowy OR.526.7.2011, otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 60.000 zł.

3. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Konkurs
ogłoszono 17 grudnia 2010 r.. Konkurs obejmował następujące zakresy zadań:
a. opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię. Ofertę złożyła jedna
organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 6/11 z
dnia 14 stycznia 2011 r. oraz umowy OR.526.3.2011, otrzymało Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Chorych na Fenyloketonurię. Kwota
przyznanej i rozliczonej dotacji 4.500 zł;
b. opieka dla ludzi chorych na cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy. Ofertę złożyła
jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr
6/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. oraz umowy OR.526.4.2011, otrzymało Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach. Kwota przyznanej dotacji
4.500 zł. Kwota rozliczonej dotacji 4.468,74 zł;
c. prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych.
Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia
burmistrza nr 6/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. oraz umowy OR.526.2.2011,
otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów. Kwota przyznanej i
rozliczonej dotacji 27.650 zł;
d. prowadzenie hospicjum dla dzieci. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 6/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
oraz umowy OR.526.1.2011, otrzymała Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci z siedzibą w Szczecinie. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji
7.000 zł.
4. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących
alkoholików i ich rodzin. Pierwszy konkurs ogłoszono 17 grudnia 2010 r.. Dwie oferty
złożyła jedna organizacja pozarządowa. Żadna ze złożonych ofert nie spełnia jednak
wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Obie oferty zostały sporządzone
niekompletnie co do wymaganego kompletu dokumentów, przy czym jedna została
również złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. W związku z
powyższym, zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert został unieważniony.
Drugi konkurs został ogłoszony 7 lutego 2011 roku. Ofertę złożyła jedna organizacja
pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 46/11 z dnia 8 marca
2011 roku oraz umowy OR.526.8.2011, otrzymało Polickie Stowarzyszenie
Abstynentów „Ostoja”. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 35.000 zł.
5. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wszechstronnej
aktywizacji ludzi starszych. Konkurs ogłoszono 17 grudnia 2010 r. Ofertę złożyły
dwie organizacje pozarządowe (Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Policach na kwotę 3.500 zł, oraz Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach Koło w Trzebieży
na kwotę 1.000 zł). Dotacje, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 7/11 z dnia 14
stycznia 2011 r. otrzymały 2 organizacje pozarządowe. Na podstawie umowy
OR.526.5.2011 dotację otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Policach. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji

2.500 zł. Na podstawie umowy OR.526.6.2011 dotację otrzymał Oddział Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach Koło w Trzebieży.
Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 1.000 zł;
6. Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, będących zadaniami własnymi Powiatu Polickiego, które zostały
Gminie Police przekazane na podstawie porozumienia, zgodnie z uchwałą nr
IV/24/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie
upoważnienia Burmistrza Polic do zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w
sprawie przyjęcia przez Gminę Police zadań powierzonych do realizacji przez Powiat
Policki oraz uchwały Rady Powiatu w Policach Nr III/29/2011 z dnia 28 lutego 2011
roku w sprawie powierzenia Gminie Police prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Polickiego. Konkurs został ogłoszony 9 marca 2011 r. i obejmował następujący zakres
zadań:
a. rehabilitacja społeczna i lecznicza osób dotkniętych schorzeniami nerwowo –
mięśniowymi. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na
podstawie zarządzenia burmistrza nr 76/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy
OR.526.11.2011, otrzymała Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą
w Szczecinie. Kwota przyznanej i rozliczonej dotacji 5.000 zł.;
b. prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Ofertę złożyła jedna organizacja
pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 76/11 z dnia 7
kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.12.2011, otrzymało Stowarzyszenie na rzecz
Osób Niepełnosprawnych Amicus. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji
4.000 zł;
c. świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu.
Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia
burmistrza nr 76/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.13.2011,
otrzymał Polski Związek Głuchych Zachodniopomorski Oddział z siedzibą w
Szczecinie. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 3.000 zł;
d. opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Ofertę złożyła jedna
organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 76/11 z
dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.14.2011, otrzymał Polski Związek
Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz osób
Dorosłych z Uszkodzeniem Słuchu im. Marii Góralówny z siedzibą w Szczecinie.
Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 5.000 zł;
e. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niewidomych lub słabo widzących. Ofertę
złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia
burmistrza 76/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.15.2011, otrzymał
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach. Kwota
łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 7.500 zł;
f. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym.
Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia
burmistrza 76/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.16.2011,
otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 37.000
zł;
g. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem. Ofertę złożyła jedna
organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza 76/11 z
dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy OR.526.17.2011 otrzymało, Krajowe
Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie. Kwota łącznej przyznanej i
rozliczonej dotacji 5.000 zł;
h. zaspakajanie potrzeb kulturalnych młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i
intelektualnie. Dwie oferty złożyła jedna organizacja pozarządowa. Dotację, na
podstawie zarządzenia burmistrza 76/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz umowy
OR.526.18.2011, otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Amicus. Kwota łącznej przyznanej i rozliczonej dotacji 3.500 zł.
7. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności
wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje
pozarządowe. Konkurs ogłoszono 22 lutego 2011 roku. Ofertę złożyła jedna
organizacja pozarządowa. Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 61/11 z
dnia 23 marca 2011 r. oraz umowy OR526.9.2011, otrzymała Policka Inicjatywa
Społeczna „Impuls”. Kwota przyznanej dotacji 6.000 zł. Rozliczono dotację w kwocie
5960,75 zł, na konto gminy zwrócono 39,25 zł.
8. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na utworzeniu
międzygminnego zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych
ogłoszony 22 kwietnia 2011 roku. Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa.
Dotację, na podstawie zarządzenia burmistrza nr 105/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz
umowy OR.526.20.2011, otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Kwota przyznanej dotacji 263
852,13 zł z czego maksymalna wysokość dotacji w 2012 roku wynosi 141 170,69, w
2013 roku wynosi 122 681,44 zł.
9. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt. Gmina
ogłosiła konkurs ofert 9 maja 2011 r. Ofertę złożyło Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami Koło Police. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Polic nr 117/11 z dnia
14 czerwca 2011 r. oraz umowy Nr OŚ-24/11 Towarzystwo otrzymało kwotę 16.000
zł. Cała kwota została wykorzystana i rozliczona.
10. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki.
Konkurs ogłoszono 18 listopada 2010 r. Wpłynęło 7 ofert. Do realizacji zadania nie
wybrano 4 ofert złożonych przez: PTTK Odział Zachodniopomorski, Polickie
Centrum Turystyki, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w
Policach, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów.
Zarządzeniem
Burmistrza Polic Nr 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. do realizacji zadań wybrano
następujące stowarzyszenia, z którymi podpisano umowy:
a) PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Karczmarka w Szczecinie
na kwotę 4.875 zł, umowa OK.431.1.3.2011 z dnia 11.01.2011 r. dotacja
została wykorzystana na organizację rajdów turystycznych i rozliczona w
całości;

b) PTTK Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie na kwotę 2.200 zł, umowa
OK.431.1.2.2011 z dnia 11.01.2011 r., dotacja została wykorzystana na
organizację Marszu na Orientację „GRYF-ik” oraz Zawody na Orientację
„Orlik” i rozliczona w całości;
c) Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” na kwotę 2.625 zł,
umowa OK.431.1.1.2011 z dnia 12.01.2011 r., dotacja została wykorzystana na
organizację imprez turystycznych na terenie starej fabryki w Policach i
rozliczona w całości.
11. Konkurs ofert na zadania w zakresie organizacji kolonii i obozów oraz innych form
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. W dniu
18.11.2010 r. ogłoszono konkurs ofert na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i
młodzieży , na który wpłynęło 7 ofert. Do realizacji zadania nie wybrano 2 ofert
złożonych przez Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i
Niepełnosprawnych „Warto żyć” Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 20/10 z dnia 30
grudnia 2010 r. do realizacji zadań wybrano następujące stowarzyszenia, z którymi
podpisano umowy:
a) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska na kwotę
2.250 zł, umowa OK.431.2.2.2011 z dnia 14.01.2011 r., dotacja została
przeznaczona na organizację kolonii - wsparcie aktywnego i twórczego
wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police. Przekazaną dotację
wykorzystano i rozliczono w całości;
b) TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie na kwotę 20.000
zł, umowa OK.431.2.4.2011 z dnia 11.01.2011 r., dotacja została przeznaczona
na organizację kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Przekazaną
dotację wykorzystano i rozliczono w całości;
c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza w Policach na kwotę 15.000 zł,
umowa OK.431.2.1.2011 z dnia 5.01.2012 r. dotacja została przeznaczona na
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Police, pochodzących z
rodzin ubogich, zagrożonych patologią społeczną. Przekazaną dotację
wykorzystano i rozliczono w całości;
d) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach na
kwotę 3.825 zł, umowa OK.431.2.3.2011 z dnia 12.01.2011 r., dotacja została
przeznaczona na organizację integracyjnego wypoczynku w formie wycieczki
dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej z terenu Gminy
Police. Przekazaną dotację wykorzystano i rozliczono w całości;
e) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno – Zachodni w
Szczecinie na kwotę 7.125 zł, umowa OK.431.2.5.2011 z dnia 14.01.2011 r. i
aneks z dnia 4.07.2011 r., dotacja została przeznaczona na organizację obozu
harcerskiego w Poroninie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police
zrzeszonych w drużynach ZHR. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano
w całości.
12. Konkurs ofert na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W
dniu 18.11.2010 r. Gmina Police ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, na który wpłynęło 8 ofert. Do

realizacji zadania nie wybrano 3 ofert złożonych przez Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidztwa w Policach, Klub Kawaleryjski im. 12
Pułku Ułanów Podolskich, Stowarzyszenie OFFicyna. Zarządzeniem Burmistrza Polic
Nr 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. do realizacji zadań wybrano następujące
stowarzyszenia, z którymi podpisano umowy:
a) Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w
Policach, na kwotę 5.675 zł, umowa OK.401.3.2011 z dnia 11.01.2011 r.,
dotacja została przeznaczona organizację oraz inicjację działalności grupy
rekonstrukcji historycznej polskiej artylerii okresu Księstwa Warszawskiego.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
b) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach, na kwotę
19.750 zł, umowa OK.401.1.2011 z dnia 12.01.2011 r. , dotacja została
przeznaczona na dofinansowanie działalności prowadzonej przez
stowarzyszenie z zakresu ochrony walorów historycznych ziemi polickiej.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
c) Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach, na kwotę 9.875
zł, umowa OK.401.5.2011 z dnia 14.01.2011 r., dotacja została przeznaczona
na organizację konkursów i spotkań literackich oraz na publikacje książek
autorów polickich. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
d) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, na kwotę 9.000 zł, umowa
OK.401.2.2011 z dnia 11.01.2011 r. , dotacja została przeznaczona na
organizację imprez kulturalnych. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
e) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Koło w Policach, na
kwotę 500 zł, umowa OK.401.4.2011 z dnia 12.01.2011 r. , dotacja została
przeznaczona na organizację przeglądu dorobku artystycznego osób
niewidomych i słabo widzących pn. „Co komu w duszy gra” połączonego z
obchodami 30-lecia PZN w Policach. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości.
13. Konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W dniu 18.11.2010 r.
Gmina Police ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na który wpłynęły 22 oferty. Do
realizacji zadania nie wybrano 4 ofert złożonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Polickiej „Skarb”, Stowarzyszenie Koński Gaj Tanowo, Polski Związek
Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach, Policki Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
do realizacji zadań wybrano następujące stowarzyszenia:
a) Klub Piłkarski Police. Podpisano umowę OK.4220.1.2011 z dnia 14.01.2011 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie grup
młodzieżowych i drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej wysokości 270.000
zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
b) Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach. Popisano umowę
OK.4220.2.2011 z dnia 5.01.2011 r. i aneks z dnia 23.03.2011 r. w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie drużyn młodzieżowych i
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seniorek w piłce siatkowej, w wysokości 116.500 zł. Przekazaną dotację
rozliczono i wykorzystano w całości;
Ludowy Klub Sportowy „Rybak” w Trzebieży. Podpisano umowę
OK.4220.4.2011 z dnia 5.01.2011 r. w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na szkolenie młodzieży i seniorów w zakresie piłki nożnej w
wysokości 50.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach. Podpisano umowę
OK.4220.3.2011 z dnia 5.01.2011 r. i aneks z dnia 17.08.2011 r. w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży i
seniorów w podnoszeniu ciężarów w wysokości 40.000 zł. Przekazaną dotację
rozliczono i wykorzystano w całości;
Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” w
Policach. Podpisano umowę OK.4220.5.2011.z dnia 11.01.2011 w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na pokrycie kosztów
dzierżawy obiektu strzelnicy stowarzyszenia w wysokości 7.500 zł.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach. Podpisano
umowę OK.4220.10.2011 z dnia 14.01.2011 o wsparcie realizacji zadania w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej na dofinansowanie VII Turnieju
Par w brydżu sportowym „POLICKIE IMPY”, XXII Turnieju im. M.
Gajewskiego w tenisie stołowym, XXIII Jubileuszowego Ogólnopolskiego
biegu ulicznego „15 POLICKA”, XVIII Otwartych Mistrzostw Polic w
wyciskaniu leżąc, w wysokości 11.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
Klub Sportów Walki POLICE w Policach. Podpisano umowę OK.4220.7.2011
z dnia 12.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej Taekwondo i Kickboxingu, jako sztuki
walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police, w wysokości 10.000 zł.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
Klub Sportowy „Cholew Sport Police”. Podpisano umowę OK.4220.6.2011 z
dnia 12.01.2011 o wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na działalność statutową klubu, w
wysokości 4.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” w Policach. Podpisano umowę
OK.4220.9.2011 z dnia 14.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej, dofinansowanie XXVI Międzynarodowego
Turnieju Szachowego im. Tadeusza Gniota organizowanego w lipcu 2011 r., w
wysokości 25.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
Uczniowski Klub Sportowy „Activ” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.4.2011 z dnia 13.01.2011 r. i aneks z dnia 14.07.2011 r. o wsparcie
realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
przygotowanie i przeprowadzenie imprez w ramach „Gminnego kalendarza
imprez sportowo-rekreacyjnych 2011”, w wysokości 7.000 zł. Przekazaną
dotację rozliczono i wykorzystano w całości;

k) Uczniowski Klub Sportowy „Fala” w Trzebieży. Podpisano umowę
OK.4221.2.2011 z dnia 11.01.2011 r. .o wsparcie realizacji zadania na
upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police,
w wysokości 13.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w
całości;
l) Uczniowski Klub Sportowy „Champion” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.6.2011 z dnia 14.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania na
szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego, w wysokości 23.000 zł.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
m) Uczniowski Klub Żeglarski „Bras” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.5.2011 z dnia 12.01.2011 o wsparcie realizacji zadania w zakresie
wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży w
zakresie sekcji żeglarskiej i kajakarskiej, w wysokości 18.000 zł. Przekazaną
dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
n) Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.7.2011 z dnia 17.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży, w wysokości 6.500
zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
o) Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.1.2011 z dnia 11.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży w
zakresie lekkoatletyki, w wysokości 76.000 zł Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
p) Klub Sportowy Tanowia. Podpisano umowę OK.4220.11.2011 z dnia
14.01.2011 o wsparcie realizacji zadania w zakresie integracji środowiska
poprzez upowszechniania kultury fizycznej, w wysokości 10.000 zł.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
q) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.3.2011 z dnia 12.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży i organizację
imprez sportowych, w wysokości 10.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
r) Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze. Podpisano umowę OK.4220.8.2011 z
dnia 12.01.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej na szkolenie młodzieży, w wysokości 2.000
zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
W dniu 30.06.2011 r. Gmina Police ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na który
wpłynęło 9 ofert. Do realizacji zadania nie wybrano 1 oferty złożonej przez Jacht Klub
Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 152/11 z dnia 4
sierpnia 2011 r. do realizacji zadań wybrano następujące stowarzyszenia, z którymi
podpisano umowy:

a) Klub Piłkarski Police. Podpisano umowę OK.4220.1.13.2011 z dnia 5.08.2011
r. na realizacje zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w
zakresie piłki nożnej, w wysokości 150.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
b) Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach. Popisano umowę
OK.4220.2.7.2011 z dnia 9.08.2011 r. w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej na szkolenie drużyn młodzieżowych i seniorek w piłce siatkowej, w
wysokości 50.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
c) Klub Sportowy Tanowia. Podpisano umowę OK.4220.11.5.2011 z dnia
17.08.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w integracji środowiska poprzez
upowszechnianie kultury fizycznej, w wysokości 8.000 zł. Przekazaną dotację
rozliczono i wykorzystano w całości;
d) Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach. Podpisano umowę
OK.4220.3.4.2011 z dnia 17.08.2011 r. o wsparcie realizacji zadania
organizację turniejów i memoriałów w podnoszeniu ciężarów oraz zakup
sprzętu sportowego, w wysokości 11.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i
wykorzystano w całości;
e) Uczniowski Klub Sportowy „Champion” w Policach. Podpisano umowę
OK.4221.6.4.2011 z dnia 5.08.2011 r. o wsparcie realizacji zadania na
szkolenie młodzieży w zakresie tenisa stołowego, w wysokości 15.000 zł.
Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
f) Klub Sportowy „Cholew Sport Police”. Podpisano umowę OK.4220.6.4.2011 z
dnia 17.08.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Kickboxingu i Taekwon-do”, w
wysokości 4.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości;
g) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach Podpisano
umowę OK.4220.10.5.2011 z dnia 17.08.2011 r. o powierzenie realizacji
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na zakup sprzętu
sportowego na siłownię, w wysokości 3.000 zł. Przekazaną dotację rozliczono
i wykorzystano w całości;
h) Klub Sportów Walki POLICE w Policach. Podpisano umowę
OK.4220.7.4.2011 z dnia 11.08.2011 r. o wsparcie realizacji zadania w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej „Kickboxing i Taekwon-do –
szkolenie sportowe młodzieży”, w wysokości 4.000 zł. Przekazaną dotację
rozliczono i wykorzystano w całości.
Zlecenie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tzw. „mały grant”):
1. Oferta na realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich
rodzin z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń siedziby w celu realizacji zadań
statutowych stowarzyszenia złożona w dniu 21 września 2011 r. przez Polickie
Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”. Organizacja otrzymała dotację w wysokości
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7.278 zł na podstawie zarządzenia burmistrza nr 109/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.
oraz umowy nr OR.526.21.2011. Rozliczono całą kwotę dotacji.
Oferta na realizacją zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego oraz
zaspakajania potrzeb społecznych osób w wieku emerytalnym złożona w dniu 20
września 2011 r. przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Policach. Organizacja otrzymała dotację w wysokości 5.210 zł na
podstawie zarządzenia burmistrza nr 112/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz umowy nr
OR.526.22.2011. Rozliczono całą kwotę dotacji.
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
Terenowe w Policach na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz
osób niepełnosprawnych - integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe osób z
niepełnosprawnością intelektualną złożona w dniu 7 października 2011. Organizacja
otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł na podstawie zarządzenia burmistrza nr
229/11 z dnia 7 listopada 2011 r. oraz umowy nr OR.526.23.2011. Rozliczono całą
kwotę dotacji.
Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej mająca na celu organizację zawodów pływackich „Wiosna 2011” dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Police złożona w dniu 1.04.2011 r. (korekta 8.04.2011 r.)
przez Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik”. Organizacja otrzymała
dotację w wysokości 10.000 zł na podstawie zarządzenia Nr 83/11 Burmistrza Polic z
dnia 26.04.2011 r. oraz umowy OK.4221.8.2011 z dnia 9.05.2011 r. Przekazaną
dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej mająca na celu organizację „XXVI Międzynarodowego Turnieju
Szachowego im. Tadeusza Gniota” złożona w dniu 30.06.2011 r. przez Nauczycielski
Klub Szachowy „Śmiały” Police. Organizacja otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł
na podstawie zarządzenia Nr 137/11 Burmistrza Polic z dnia 8.07.2011 r. oraz umowy
OK.525.8.2011 z dnia 8.07.2011 r. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w
całości.
Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej mająca na celu organizację turniejów piłki siatkowej pod nazwą „Police
CUP 2011” oraz dofinansowanie obozu sportowego i zakup sprzętu sportowego
złożona w dniu 25.07.2011 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek”.
Organizacja otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł na podstawie zarządzenia Nr
157/11 Burmistrza Polic z dnia 4.08.2011 r. oraz umowy OK.4221.9.2011 z dnia
9.08.2011 r. Przekazaną dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
Oferta na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej mająca na celu organizację zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Police złożona w dniu 10.10.2011 r. (korekta 20.10.2011 r.) przez
Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik”. Organizacja otrzymała dotację w
wysokości 8.000 zł na podstawie zarządzenia Nr 226/11 Burmistrza Polic z dnia
2.11.2011 r. oraz umowy OK.4221.8.5.2011 z dnia 14.11.2011 r. Przekazaną dotację
rozliczono i wykorzystano w całości.

Współpraca jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Policach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach:
I. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem i przy wsparciu organizacji
pozarządowych:
1. X Rodzinny Rajd Rowerowy – współorganizowany ze Stowarzyszeniem
Ekologicznym „Łarpia” oraz Społecznym Stowarzyszeniem Ratowniczym,
2. I i II Wakacyjny Rajd Rowerowy - współorganizowany z Urzędem Miejskim w
Policach oraz klubem cyklistów „Sama Rama”,
3. Turniej Siódemek w Piłce Nożnej o Puchar Lata przy udziale grup zorganizowanych
mieszkańców Polic i Szczecina,
4. Czwartki lekkoatletyczne, „Polska Biega, Police Biegają” - organizator UKL
„Ósemka” Police,
5. Festyn Rodzinny - organizator Stowarzyszenie Hospicjum Apostołów w Policach,
6. Policki Dzień Pieczenia Ziemniaka – współorganizowany ze Stowarzyszeniem
Ekologicznym „Łarpia” oraz niemieckim klubem Wanderfreude z Eggesin,
7. „Sama Rama” klub cyklistów - współorganizacja różnego rodzaju imprez sportowo
rekreacyjnych,
8. Klub Piłkarski Police - „Memoriał im. Sebastiana Mindziula”,
9. Ferie zimowe - wycieczka po starej fabryce - współorganizator Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”,
10. Powitanie wiosny nad Gunicą - współorganizowane z klubem cyklistów „Sama
Rama”,
11. „Mikołaj Zwierzętom” - współorganizowane z klubem cyklistów „Sama Rama”,
12. „Każdy ptaszek ma swój daszek” - współorganizowane z klubem cyklistów „Sama
Rama”,
13. Polsko – niemiecki obóz sportowy dla dzieci z rocznika 2002 w Trzebieży - KP
„Chemik Police”,
14. III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Razem przeciw nietolerancji” współorganizowany wraz z PSOUU Koło Terenowe Police,
15. XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2011 - Zachodniopomorski Związek
Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej.
II. Wsparcie organizacyjne i rzeczowe inicjatyw sportowych podejmowanych przez
organizacje pozarządowe (wsparcie kadrowe, udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,
zabezpieczenie i wypożyczenie sprzętu oraz urządzeń niezbędnych do organizacji imprez):
1. Klub Piłkarski Police - rezerwacje hali sportowej wraz zapleczem socjalnym,
rezerwacje boisk, udostępniane sauny, udostępnienie boiska plażowego,
2. Zorganizowane grupy mieszkańców Polic – rezerwacje sauny, rezerwacje boisk,
3. Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – rezerwacje hali sportowej wraz z zapleczem
socjalnym,

4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan Police – udostępnianie sauny,
udostępnianie boiska z zapleczem socjalnym, wypożyczanie namiotów, krzeseł i
stolików oraz prętów do wyznaczania trasy,
5. Klub Emeryta i Rencisty działający przy Radzie Osiedlowej nr 6 w Policach udostępnienie Sali konferencyjnej,
6. Ludowy Klub Sportowy „Rybak” z Trzebieży – udostępnianie boisk,
7. Uczniowski Klub Sportowy „ Trójka” oraz Klub Olimpijczyka „Trójka” –
udostępnianie boiska,
8. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „ Ósemka” – udostępnienie boiska oraz bieżni,
wypożyczanie sprzętu lekkoatletycznego, wypożyczanie sprzętu nagłośnieniowego,
namiotu oraz krzeseł,
9. Atletyczny Klub Sportowy „Promień” Police – użyczenie obiektu (budynku) wraz z
zapleczem socjalnym,
10. Rada Osiedlowa nr 5 „ Gryfitów” w Policach – wypożyczenie kompletów namiotów,
11. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach – wypożyczenie
namiotów, krzeseł, stołów,
12. Rada Osiedla nr 4 „ Dąbrówka” w Policach udostępnienie placu parkingowego,
wypożyczenie rowerów, udostępnienie placu na polu namiotowym, udostępnienie
boisk oraz kortu tenisowego,
13. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego – wynajęcie
hali sportowej,
14. Rada Osiedla nr 7 – wypożyczenie grilli, namiotów,
15. Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze – udostępnienie sali konferencyjnej,
16. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” - wypożyczenie namiotów, oraz sprzętu
nagłaśniającego,
17. PSOUU Koło Terenowe w Policach - udostępnienie boiska, hali sportowej oraz
sprzętu sportowego.
III. Promocja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej OSiR. Wszystkie informacje dotyczące organizowanych
imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych są na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach http:www.osir.police.pl
IV. Wsparcie informacyjne organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków na
organizację imprez sportowych, rekreacyjnych turystycznych, ekologicznych i edukacyjnych
oraz doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych przy ubieganiu się o
dofinansowanie ze środków UE i innych krajowych funduszy, projektów z zakresu sportu ,
turystyki i edukacji.
Założenia dotyczące współpracy OSiR z organizacjami pozarządowymi w zakresie
wykorzystania środków UE i innych krajowych funduszy wspierających zadania o
charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym:

- doradztwo oraz wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych w zakresie
przygotowania wniosków aplikacyjnych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE
i innych krajowych funduszy z zakresu sportu i turystyki;
- możliwość wspólnego wnioskowania OSiR z zainteresowaną organizacją pozarządową o
dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sportu i rekreacji ze środków unijnych.
OSiR w ramach swoich założeń statutowych w roku 2011 służył wsparciem, jak również
doradzał w zakresie pozyskiwania środków na organizację szeroko pojętych imprez sportowo
– rekreacyjnych wszystkim zainteresowanym podmiotom min. Klub Piłkarski „CHEMIK”
Police, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach.
Spotkania z organizacjami pozarządowymi w sprawie możliwości pozyskiwania środków UE
miały charakter czysto informacyjny, ogólny, zmierzający do przygotowania wniosków
aplikacyjnych w roku 2011. Ponadto OSiR prowadził rozmowy dot. wykorzystania środków
krajowych w ramach kolejnej edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Miejski Ośrodek Kultury w Policach
MOK współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi:
a. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku - stałe korzystanie z sali baletowej, teatralnej,
komputerowej, pracowni plastycznej, sali widowiskowej, pomieszczeń biurowych,
zniżki na bilety koncertów i spektakli organizowanych w MOK Police, pomoc
techniczna przy organizacji wykładów, inauguracji. do dnia 5.12.2011 r.
zorganizowano 14 wykładów;
b. Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" - cykliczne
korzystanie z sali konferencyjnej;
c. Policki Chór Kameralny "Postscriptum" - stałe korzystanie z sali konferencyjnej,
pomoc przy organizacji koncertu z okazji X lecia chóru;
d. Stowarzyszenie Wspierania Lokalnej Sceny Muzycznej oraz Popularyzacji Edukacji
Muzycznej w Powiecie Polickim „Dźwięki Polic” – wypożyczenie sprzętu
nagłaśniającego wraz z obsługą;
e. Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls" – bezpłatne udostępnianie Sali konferencyjnej
na potrzeby organizacji szkoleń; pomoc przy organizacji finału konkursu „Pomaganie
wzmacnia”;
f. Stowarzyszenie "Centrum Animacji Społecznej"- Miejski Ośrodek Kultury w Policach
jest siedzibą stowarzyszenia;
g. Stowarzyszenie "Wspólnota Samorządowa GRYF" – nieodpłatne stałe wynajęcie sali
konferencyjnej;
h. Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" - nieodpłatne stałe wynajęcie sali na spotkania
stowarzyszenia;
i. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów - pomoc przy organizacji festynu w
dniu 11.06.2011 r., nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej, holu, sprzętu
nagłaśniającego na organizację koncertu z okazji obchodów V – lecia hospicjum;
j. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach - stałe wynajęcie sali
konferencyjnej na spotkania stowarzyszenia;

k. Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego "Animator" Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest siedzibą stowarzyszenia;
l. ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan" Police - pomoc przy
realizacji turnieju brydża sportowego par - "Polickie Impy". oprawa graficzna
(wykonywanie zaproszeń, plakatów), użyczenie pomieszczeń, pomoc w transporcie
stołów i krzeseł opłacenie sędziów;
m. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego - pomoc
przy organizacji „IV Transgranicznego Forum Gospodarczego w Policach”,
nieodpłatne wypożyczenie sztalug malarskich, wieszaków;
n. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe
w Policach - pomoc przy organizacji obchodów uroczystości dnia godności z
niepełnosprawnością intelektualną i 10 – lecie WTZ. Nieodpłatne udostępnienie sali
widowiskowej, holu, obsługa techniczna, organizacja wystawy, pomoc przy
organizacji koncertu charytatywnego „Razem budujemy nasz dom”, udostępnienie sali
widowiskowej pomoc techniczna;
o. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach - bezpłatne udostępnienie
sali widowiskowej, pomoc techniczna w organizacji imprezy z okazji obchodów 25 lecia powstania koła;
Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest również współorganizatorem „Pikniku Organizacji
Pozarządowych”, oferując swoją pomoc w zakresie obsługi technicznej (akustyk), oprawy
artystycznej, konferansjerki.
Polickie Centrum Wolontariatu działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach
posiada w swoich szeregach kilkunastu uczniów liceów z Polic i Szczecina oraz studentów
uczelni szczecińskich. Działalność wolontariatu z przyczyn czasowych, polega głównie na
pomocy przy organizacji i przebiegu imprez organizowanych przez MOK. Wolontariusze z
chęcią i zaangażowaniem pomagają na każdym etapie organizacji wydarzeń, uczą się przy
tym wielu rzeczy związanych z planowaniem, działaniem w stresie oraz zarządzaniem,
Centrum Wolontariatu współpracuje z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego Centrum Informacji Młodzieżowej, dzięki czemu zyskuje dostęp do
wielu wydarzeń w województwie i całej Polsce. Stale poszukujemy nowych wolontariuszy,
lecz nie jest to proste zadanie, gdyż wolontariat w całej Polsce jest słabo rozpropagowany. W
tym roku dzięki działaniom w szkołach udało nam się pozyskać nowych wolontariuszy,
którzy wyszli z inicjatywą udzielania korepetycji młodszym kolegom. Od przyszłego roku
szkolnego chcemy aby ten pomysł wszedł w życie. Mamy nadzieję że uda nam się również
rozpropagować idee wolontariatu w naszym mieście i zaangażować większą liczbę osób do
współpracy.
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.

Załącznikiem do wymienionej wyżej uchwały jest Regulamin Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Policach.
Zgodnie z § 4 wymienionej uchwały w skład Rady wchodzi 20 członków, w tym:
- 5 przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach;
- 5 przedstawicieli Burmistrza Polic;
- 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Police
reprezentujących zróżnicowane sfery działalności publicznej.
3 marca 2011 roku Zarządzeniem nr 45/2011 Burmistrz Polic powołał Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego w Policach wprowadzając między innymi do jej składu, w
liczbie dziesięciu, kandydatów desygnowanych przez polickie organizacje pozarządowe.
Burmistrz Polic zwołał na 23 marca 2011 r. pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Policach. Spotkanie w imieniu Burmistrza otworzył Sekretarz Gminy.
W spotkaniu na 20 członków uczestniczyło 17.
Przeprowadzono wybory przewodniczącego Rady, którym została Pani Maria Górska
reprezentująca Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach.
Na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady wybrany został Pan Dariusz Szaliński
reprezentujący Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach.
W 2011 roku Gminna Rada odbyła pięć posiedzeń. W czerwcu br. uchwaliła plan pracy na
rok 2011.
Gminna Rada wystąpiła do Burmistrza Polic z następującymi inicjatywami:
1. Opracowania wieloletniego, zamiast rocznego projektu Programu współpracy Gminy
Police z organizacjami pozarządowymi.
2. Utworzenia w Gminie funduszy: pożyczkowego, gwarancji i poręczeń dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Police.
Gminna Rada wyraziła wolę współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy – radami
osiedlowymi, radami sołeckimi uznając, że zarówno organizacje pozarządowe, które
reprezentuje jak i wymienione jednostki działają na rzecz społeczeństwa lokalnego, zatem
łatwiej będzie wspólnie podejmować działania w ramach inicjatyw lokalnych.
Na posiedzeniach zaopiniowano między innymi projekty uchwał Rady Miejskiej w Policach
dotyczące:
1. Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalne.
2. Wieloletniego programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w latach 2012 – 2014.
3. Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012
rok.
W posiedzeniach Gminnej Rady jako zaproszeni gości uczestniczyli między innymi:

Pan Witold Król Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Pan Janusz Zagórski Skarbnik
Gminy Police.
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 strona 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 oraz jego projekt na przyszły rok, 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).
Piknik organizacji pozarządowych.
3 września 2011 roku po raz szósty odbył się „Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy,
Działamy”. Impreza ma na celu promocję działalności organizacji pozarządowych, pokazanie
ich potencjału, podkreślenie roli, jaką organizacje te odgrywają w życiu społecznym. Piknik
odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej. Impreza miała
charakter festynu (stoiska wystawiennicze, scena, występy, konkursy).
Akcja „Zostaw 1% w Policach”
Gmina Police włączyła się w akcję „1% dla organizacji pozarządowych” zachęcając
mieszkańców do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców Gminy Police. Od sześciu lat apel burmistrza wraz z
materiałami informacyjnymi na temat sposobu dokonywania odpisu oraz listą organizacji
pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców gminy Police opublikowane są na
stronie internetowej gminy pod adresem http://www.1procent.police.pl/.

