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W 2021 roku współpraca Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego oparta była głównie na

wspieraniu finansowym realizowanych zadań przez, jak również wspieraniu pozafinansowym

ich działalności.

Powiat Koszaliński w 2021 roku udzielił dotacji na łączną kwotę 1.287.823,00 zł, na realizację

zadań publicznych w ramach uregulowań ustawą o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie wspierająć działalność 13 organizacji. Poza w/w kwotą Powiat Koszaliński

udzielił wsparcia finansowego 21 organizacjom pozarządowym również poza ustawą, w

ramach promocji.

Na realizację zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, w 2021

roku Powiat Koszaliński przeznaczył kwotę 1.272.823,00 zł, a zleconych w trybie 19a uatawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacje („małe granty”) kwotę 15.000,00 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert Powiat Koszaliński zlecił 3 organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację

3 zadań publicznych, w tym:

• Zadanie 1 - z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu

koszalińskiego;

• Zadanie 2 – z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych (prowadzenie domu pomocy społecznej w Bobolicach);

• Zadanie 3 – z zakresu wspierania działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności

lokalnych powiatu koszalińskiego, w ramach dofinansowania wkładu własnego

organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

W trybie art. 19a wyżej nadmienionej ustawy Powiat Koszaliński uznał za celowe ralizację 2

zadń, w tym z zakresu ratowanictwa i ochrony ludności oraz wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej.
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Poniżej przedstawiony został projekt realizowany wspólnie z Fundacją Nauka 

dla Środowiska, która to oraniazacja została wyłoniona w otwartym konkursie 

ofert ogłoszonym przez Powiat, na realizację zadania publicznego w zakresie 

dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów objętych 

konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej, skierowanych do 

mieszkańców powiatu koszalińskiego i służących realizacji zadań na rzecz 

wspólnot i społeczności lokalnych powiatu.

W ramach projektu przyznano dotacje, m. in. dla 8 oragnizacji 

pozarządowych z terenu powiatu koszalińskiego, które realizowały zadania 

mające na celu, m. in.: 

- integrację społeczności w obszarze szeroko rozumianej kultury,

- współdziałanie mieszkańców dla wspólnego dobra,

- realizację konkretnych potrzeb danej społeczności,

- zaangażowanie zasobów lokalnych (naturalnych, społecznych, ludzkich i 

finansowych).

Ogółem, w ramach projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Nauka dla 

Środowiska, w/w organizacjiom pozarządowym przyznano łączną kwotę 

dotacji  42.300,00 zł.

1. Stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazurem

Tytuł projektu: „ W muzealnym ogrodzie Doliny Chocieli”

Działania: spacery tematyczne z udziałem mieszkańców, gościi turystów 

„Szlakiem pełnika europejskiego”, wraz ze zwiedzaniem muzeum miasta i 

rezerwatu łąk pełnika; prelekcje nt. ornitologa i prekursora przyrody Paula 

Robiena; warsztaty fotograficzne w plenerze; wakacyjne spotkania, podczas 

których tworzono elementy do muzealnego ogrodu im. Paula Robiena (5 

ławeczek, stolików, domki dla owadów, tablica informacyjna, miejsce na 

ognisko, miejsce do obserwacji ptaków i przyrody); jesienne spotkania przy 

szyciu woreczków z suszonymi ziołami oraz tworzeniu zielników; spotkanie z 

miejscowym artystą w muzealnym ogrodzie.
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2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach

Tytuł projektu: „ Zadziałajmy Razem, Starażacy Dzieciom”

Działania: przywrócenie mieszkańcom Mścic i okolic miejsca do 

aktywnego spędzania wolnego czasu na zaniedbanym terenie placu 

zabaw największego osiedla bloków (remont ławek, oczyszczenie i 

wyrównanie gruntu, wymiana podłoża, nawiezienie piasku, wymiana 

ogrodzenia, zamontowanie tablic edukacyjnych).
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3. Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Orlęta Rosnowo

Tytuł projektu: „Modelarstwo – pasja, nauka, zabawa”

Działania: aktywizacja mieszkańców Rosnowa i skupienie wokół 

modelarni osób chętnych do poszerzania swojej wiedzy, 

rozwijania pasji lub chcących sprawdzić się w nowej dziedzinie; 

wznowienie działań Modelarni w Rosnowie; zakup modeli oraz 

chemii modelarskiej, oświetlenia stołów i organizerów; 

prowadzenie zajęć w Modelarni (3 razy w tygodniu po 2-3 godz.); 

prowadzenie warsztatów z rodzicami.
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4. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ ŚWIESZYNO

Tytuł zadania: „Rodzinny Piknik Biegowy”

Działania: twałe oznaczenie trasy turystycznej wokół Jeziora Czarne; 

zakup i montaż na stałę stołów i ław biesiadnych nad jeziorem; 

organizacja 8 zajęć/treningów ruchowych dla ponad 60 osób; 

organizacja imprezy integracyjnej dla ponad 200 osób, w tym 40 osób z 

gminy Świeszyno.

Współpraca z 
NGO 2021



5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie

Tytuł zadania: „Zmalujmy mural”

Działania: warsztaty dla młodzieży z gminy Sianów ze znanym artystą 

Tomaszem Żukiem (pseud. „Cukin”) z zapoznaniem sztuki street artu oraz 

możliwością poznania technik malowania murali; powstanie 

strażackiego muralu na najbardziej widocznej ścianie remizy.
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6. Stowarzyszenie Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego

Tytuł zadania: „Zadziałamy to pogramy”

Działania: profesjonalne zamontowanie 2 kompletnych piłkochwytów za 

bramkami na boisku szkolnym; zmodernizowanie istniejących piłkochwytów; 

remont 2 bramek; montaż nowej siatki materiałowej; prace pielęgnacyjne 

murawy boiska (wymiana podłoża przy bramkach, nawożenie i koszenie 

trawy); piknik rodzinny. 
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7.  Stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazurem

Tytuł zadania: Aktywizacja mieszkańców Dargini poprzez realizację 

warsztatów archeologiczno-historycznych

Działania: organizacja szeregu wydarzeń o charakterze warsztatów 

plastycznych i archeologicznych przy obiekcie historycznym zwanym castrum 

Dargen, inspirowanych oryginalnymi znaleziskami (tworzenie hełmów 

rycerskich z tektury); warsztatów z wykorzystaniem technik ceramicznych 

(tworzenie naczyń ozdobnych, figur, wypalanie naczyń i pokrywanie szkliwami 

i angobami); organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców i 

przedstawienie dziejów siedziby rycerskiej; organizacja zajęć w terenie   

prowadzonych przez dyplomowanych archeologów.                                                       
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8. Stowarzyszenie Łączy nas Polanów

Tytuł zadania: „Kochaj życie”

Działania: profilaktyka zdrowia,  promocja zdrowego i aktywnego stylu 

życia; organizacja warsztatów „Warzywo nie gryzie” w 4 wiejskich 

świetlicach; organizacja konferencji profilaktyki i wczesnego wykrywania 

raka piersi prowadzonej przez Stowarzyszenie Amazonki Koszalin; wydanie 

informatorów o profilaktyce raka piersi; wydanie kalendarzyków z tematyką 

samobadania; organizacja pikniku „zdrowej rodziny” z propagowaniem 

zdrowego jedzenia i aktywnego trybu życia.
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W 2021 roku pozafinansowa współpraca Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi polegała w szczególności 

na:

1) bieżącej pomocy prawnej i organizacyjnej organizacjom pozarządowym w zakresie ich działalności;

2) upowszechnianiu bieżących informacji z działalności organizacji, udostępnianiu informacji o imprezach kulturalnych i 

sportowych realizowanych na terenie powiatu koszalińskiego na łamach portalu internetowego Powiatu Koszalińskiego;

3) okolicznościowym użyczaniu organizacjom na potrzeby swojej działalności Sali Konferencyjnej w siedzibie Starostwa 

Powiatowego;

4) użyczeniu mienia Powiatu i umożliwenie prowadzenia działalności statutowej na użyczonym majątku;

5) informowaniu o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

6) sprawowaniu patronatu przez Starostę Koszalińskiego nad konkursami i innymi przedsięwzięciami organizacyjnymi 

realizowanymi przez organizacje pozarządowe.

W 2020 roku Zarząd Powiatu w Koszalinie powołał Powiatową Radę Działaności Pożytku Publicznego w Koszalinie na 3 letnią 

kadencję. Rada aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów normatywnych Powiatu oraz w parcach komisji konkursowych, 

powoływanych do oceny wniosków składanych w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert.

W 2021 roku Powiat Koszaliński utworzył Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych (PCOP). Centrum jest ośrodkiem 

wsparcia dla organizacji pozarządowych, służy wsparciem organizacyjnym i pomaga w codziennych działaniach NGO’sów 

poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, pomoc w zakresie zarządzania organizacjami i projektami, 

pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, pozyskiwania wolontariuszy itp. 

Centrum jest również Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL), przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Realizując Program Działaj Lokalnie PCOP 

wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które 

służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Adresaci działań PCOP:

organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje i inne,

grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji.

Główne cele działania PCOP:

- wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne organizacji pozarządowych,

- gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora,

- promocja pozytywnych postaw społecznych.
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