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SPOŁECZEŃSTWO 

WSPARCIE 

INTEGRACJA 

OBYWATEL 

WSPÓŁPRACA 

WSPÓŁPRACA GMINY MIASTO SZCZECIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Obowiązkiem spoczywającym na Gminie Miasto Szczecin jest realizacja zadań o charakterze gminnym 

i powiatowym tj. takich, które swym zasięgiem obejmują obszar Miasta Szczecin i służą zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb mieszkańców. Działania Gminy Miasto Szczecin oraz działania, jakie podejmują 

organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie 

zadań publicznych.  

Zapisy Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, były wyrazem ogromnego 

zaufania, jak i nadziei pokładanych w wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu 

dalszego rozwoju naszego Miasta. 

2020 rok był dla wszystkich rokiem szczególnym. Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 dotknęła 

różnych sfer życia, w tym także działalności społecznej. Niniejszy raport prezentuje m. in. zakres 

działań podejmowanych przez Gminę Miasto Szczecin we współpracy, jak również na rzecz sektora 

pozarządowego w tym okresie.  
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Na terenie Miasta w 2020 r. w bazie danych organizacji pozarządowych wpisanych było 2468 

organizacji. Powstało 20 stowarzyszeń oraz 37 fundacji wpisanych do  Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 16 nowych stowarzyszeń. Zarejestrowano 5 klubów 

sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 3 uczniowskie kluby sportowe.  

  

 

 

NARZĘDZIA I FORMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO SZCZECIN Z NGO

 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2020 roku  575 dotacji na łączną kwotę 35.900.111,00 zł (w tym 10 

umów o aneks na kwotę  7.992.373,00 zł).  

Organizacje pozarządowe złożyły łącznie 884 oferty: w otwartych konkursach 451 i w trybie 

pozakonkursowym 433.  

W rezultacie Gmina Miasto Szczecin w 2020 r. udzieliła 366 dotacji w procedurze otwartego konkursu 
ofert na łączną kwotę 34.493.880,10 zł. W trybie pozakonkursowym zawarto 209 umów na kwotę: 
1.406.230,90 zł. 

W ramach pożyczek ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego przekazano 77.000,00 zł dla NGO. 

Zawarto 5 umów na dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych na łączną kwotę  315.437,95 zł. 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba: ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, zawartych umów, umów wieloletnich, 
wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych). 
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Liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych  
w 2020 roku 

stowarzyszenia 

stowarzyszenia zwykłe 

fundacje wpisane do  KRS 

kluby sportowe nieprowadzące 
działalności gospodarczej  

uczniowskie kluby sportowe 
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Zasady współpracy finansowej 
Gminy Miasto Szczecin  
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego określa Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Szczecin. 16 
listopada 2020 r. GMS 
wprowadziła elektroniczny 
generator ofert Witkac dla 
wszystkich: 

 otwartych konkursów ofert, 

 wniosków o realizację zadań  
z własnej inicjatywy, 

 dotacji udzielanych w formie 
pozakonkursowej tzw. „małych 
dotacji”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba otwartych konkursów ofert). 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz liczba ogłoszonych konkursów ofert  
w latach  2014-2020 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba udzielonych 
dotacji 

412 534 475 663 729 730 575 

Kwota udzielonych 
dotacji ogółem 

(w złotych) 
24.109.158 26.049.810,15 28.775.359,79 28.879.654 36.378.498,20 38.003.881,96  35.900.111,00 

Liczba ogłoszonych 
otwartych 

konkursów ofert 

65 65 66 70 72 79 85 
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Kwota dotacji (w złotych) udzielona w trybie 
pozakonkursowym oraz liczba udzielonych małych 

dotacji w latach  2014-2020 

Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym w latach  2014-2020 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba udzielonych dotacji 89 72 128 191 256 267 209 

Kwota udzielonych dotacji 

ogółem (w złotych) 
648.833,00 441.985,00 719.999,00 1.033.208,00 1.591.560,8 1.684.294,00  1.406.230,90 

 

 

 

Tryb pozakonkursowy pozwala 
na realizację  zadań 

publicznych  
o charakterze lokalnym lub 

regionalnym, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 

Kwota przeznaczona na małe 
dotacje nie może przekroczyć 

10.000,00 zł dla jednej 
organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach ogłoszonych przez Gminę Miasto Szczecin otwartych konkursów ofert zlecano zadania 

publiczne w ramach następujących sfer pożytku publicznego: 

 ratownictwa i ochrony ludności; 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba małych dotacji). 

Liczba zawartych 
umów 575, w tym: 

- 366 dotacji  
w procedurze 

otwartego 
konkursu ofert 

- 209 w ramach 
małych dotacji 

Liczba ogłoszonych 
otwartych 

konkursów ofert: 

85 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji:  

2468 
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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej; 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

 promocji i organizacji wolontariatu; 

 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,  

w zakresie określonym w pkt. 1-33 ustawy; 

 rewitalizacji. 

 

 

PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH 

Miasto Szczecin zaopatruje lokalne organizacje w narzędzie współpracy jakim jest Program 

społecznych inicjatyw lokalnych. Przedmiotem mogą być wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do 

polepszenia warunków życia mieszkańców, nie przewidziane do realizacji w innym trybie.   

W 2020 r. zawarto 5 umów na dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych, na łączną kwotę 

315.437,95 zł, w tym na: 

1) budowę sieci wodociągowej bez przyłączy przy ul. Bukowskiej w Szczecinie ze 

Stowarzyszeniem Zwykłym "Pod Lasem". Kwota dofinansowania: 91.541,52 zł; 

2) budowę sieci wodociągowej bez przyłączy przy ul. Sianokosów i ul. Wroniej w Szczecinie ze 

Stowarzyszeniem Zwykłym "Wronia-Sianokosów". Kwota dofinansowania: 48.970,04 zł; 

3) budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, bez 

przyłączy/odrzutów, przy ul. Wroniej w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Zwykłym "Wronia 

Podkowa". Kwota dofinansowania: 127.281,85 zł; 

4) budowę sieci wodociągowej bez przyłączy, przy ul. Zadumanej (bocznej) w Szczecinie ze 

Stowarzyszeniem Zwykłym "Zadumane Wzgórze". Kwota dofinansowania: 38.534,62 zł; 

5) budowę sieci wodociągowej przy ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie ze Stowarzyszeniem 

Zwykłym "Amigo". Kwota dofinansowania: 9.109,92 zł. 
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Środki przeznaczone na realizaję zadań publicznych  
w 2020 roku 

otwarte konkursy 
ofert  

umowy o aneks 

małe dotacje 

Inny tryb 

Ocena realizacji Programu  

w zakresie wysokości kwot 

udzielonych dotacji w roku 2020 

w stosunku do kwot 

zaplanowanych prezentuje tabela 

pn. „Zadania publiczne, które były 

przewidziane do zlecania 

organizacjom pozarządowym 

zgodnie z rocznym programem 

współpracy na 2020 rok”, 

stanowiąca Załącznik do 

niniejszego Raportu. 

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych). 

 -        5 000 000,00      10 000 000,00      15 000 000,00      20 000 000,00     

Wydział Spraw Społecznych 

Wydział Sportu 

Wydział Kultury 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
 i Ochrony Ludności 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

Wydział Ochrony Środowiska 

Biuro Architekta Miasta 

Wydział Oświaty 

 15 717 295,60 zł     

 13 992 802,00 zł     

 1 673 000,00 zł     

 1 191 850,00 zł     

 852 000,00 zł     

 511 932,50 zł     

 327 000,00 zł     

 190 000,00 zł     

 38 000,00 zł     

Środki przekazane w ramach otwartych konkursów ofert  przez  
Wydziały/Biura Gminy Miasto Szczecin  
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WSPÓŁPRACA GMINY MIASTO SZCZECIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.  

W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ STANU EPIDEMII 

 

W związku z sytuacją związaną  z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno  ograniczona 

została działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji 

pozarządowych. Kwestią nadrzędną w związku z pandemią oraz przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19 przez Miasto we współpracy z sektorem pozarządowym było przede wszystkim: 

• wsparcie organizacji, które w tym czasie znalazły się w szczególnej sytuacji, bieżący kontakt  

i współpraca; 

0,00 zł 200 000,00 zł 400 000,00 zł 600 000,00 zł 800 000,00 zł 

Wydział Sportu 

Wydział Kultury 

Wydział Spraw Społecznych 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

Wydział Oświaty 

Biuro Architekta Miasta 

Biuro Prezydenta Miasta 

Wydział Gospodarki Komunalnej  

Wydział Ochrony  Środowiska 

Wydział Zarządznia Projektami 

Wydział Zarządzania Kryzyowego  
i Ochrony Ludnosći 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

742 460,00 zł 

402 442,90 zł 

102 488,00 zł 

30 000,00 zł 

26 682,00 zł 

20 000,00 zł 

19 800,00 zł 

15 100,00 zł 

15 000,00 zł 

12 258,00 zł 

10 000,00 zł 

10 000,00 zł 

Środki przekazane w trybie pozakonkursowym przez  
Wydziały/Biura Gminy Miasto Szczecin 
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• weryfikacja zawartych umów na realizację zadań publicznych oraz indywidualne, elastyczne 

podejście do każdej z nich;  

• monitoring zleconych zadań publicznych z uwzględnieniem koniecznych zmian harmonogramów  

i kosztów; 

• akceptacja zmniejszanych wymogów dotyczących rezultatów poprzez aneksowanie zawartych 

umów czy też uwzględniania przy rozliczaniu zadań publicznych siły wyższej; 

• wzajemna wymiana informacji o prowadzonych działaniach oraz bieżące komunikowanie 

lokalnych organizacji o kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego poprzez strony miejskie, 

portale społecznościowe, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz kanały informacyjne 

jak np. Newsletter dla NGO, strony www. szczecińskiego Centrum Wolontariatu, Centrum Seniora, 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 czy Szczecińskiego Inkubatora Kultury; 

• silna współpraca szczecińskich organizacji pozarządowych z Miastem w walce z pandemią. Sektor 

pozarządowy bardzo mocno skupił swoje prace wokół działań na rzecz pomocy mieszkańcom  

w przezwyciężaniu codziennych trudności, przeformułował i dostosował przedsięwzięcia do 

aktualnej sytuacji pandemii, skierował swoje działania przede wszystkim do seniorów, osób 

niepełnosprawnych jak również osób samotnych, potrzebujących i chorych przebywających na 

kwarantannie. Nieoceniona pomoc jakim było wsparcie w zrobieniu codziennych zakupów, 

wykupieniu recept, zbiórka krwi, specjalistyczna pomoc, szycie i dystrybucja maseczek ochronnych 

wśród mieszkańców Szczecina, a także wsparcie psychologiczne to tylko niektóre przykłady 

szeregu inicjatyw podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe; 

• uruchomienie programu dedykowanego lokalnym NGO`som pn. „NGO dla Szczecina, Szczecin dla 

NGO” w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie lub sfinansowanie szczecińskich inicjatyw 

obywatelskich o różnym charakterze, w tym: edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, 

artystycznym, ekologicznym, sportowym. W ramach działania zrealizowano 17 projektów na 

łączną kwotę 96.180,00 zł. Wspólnym mianownikiem projektów było zwiększenie bezpieczeństwa, 

pomoc i wsparcie mieszkańców, lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami 

epidemii. Dodatkowo projekt integrował poszczególne grupy mieszkańców miasta, inspirował do 

działania, propagował dzielenie się pomocą, doświadczeniami i dobrymi praktykami. 

Przykładowe projekty: „Aktywizacja uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dobie 

pandemii w domu w samorozwoju i pogłębianiu wiedzy”. Realizator zadania – Chorągiew 

zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecin-Pogodno; „Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem 

przemocy w trudnej sytuacji życiowej ( w tym pandemii Covid-19)”.  

Realizator zadania - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; 

• wsparcie doraźne „# mikroDOTACJE 2020”, uruchomienie programu realizowanego przez miasto 

we współpracy ze Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, którego 

celem było wsparcie wspólnot i społeczności lokalnych w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. 

Projekt dedykowany był zarówno do szczecińskiego sektora pozarządowego jak i grup 

nieformalnych.  

W rezultacie dofinansowaniem zostały objęte 22 projekty na łączną kwotę 38.200,00 zł. 
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Przykładowe projekty: „Wolontariat z klasą w czasie pandemii COVID-19”, „Wsparcie 

Wolontariuszy #Szczecin Pomaga”; Realizator projektów - Stowarzyszenie POLITES; „Dzielimy się 

książką”; Realizator zadania – Fundacja „Między Wierszami”.  

• uruchomienie programu „Szczeciński Lokalny Solidarny Szczecin” dedykowanego zarówno 

przedsiębiorcom jak i lokalnym organizacjom pozarządowym, mający na celu pomoc i wsparcie  

w aktualnej sytuacji oraz po zakończeniu pandemii. Miasto wspólnie z grupą Wspieram.to 

utworzyło specjalny portal umożliwiający bezpłatne założenie danej organizacji czy przedsiębiorcy 

strony do sprzedaży swoich usług oraz produktów. Uczestnicy programu mieli możliwość 

sprzedaży voucherów z odroczoną możliwością ich spłaty; 

• wsparcie edukacyjno-szkoleniowe;  organizacja szkolenia dedykowanego lokalnym organizacjom 

pozarządowym w formie webinaru w kontekście przepisów tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0   

w ramach realizacji zleconych zadań publicznych przeprowadzonych przez specjalistę w zakresie 

współpracy organizacji i samorządu, zlecaniu zadań publicznych i ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Odrębne spotkanie w podobnej formule zorganizowano również dla 

przedstawiciel wydziałów Urzędu Miasta współpracujących na co dzień z sektorem 

pozarządowym; 

• bieżące ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych niezbędnych do 

realizacji, a w uzasadnionych przypadkach zmiana terminów realizacji planowanych zadań 

publicznych, które z uwagi na swój charakter, formę realizacji czy grupy odbiorców nie były 

możliwe do realizacji w aktualnej sytuacji zagrożenia Covid-19, np.: „Letni wypoczynek dzieci   

i młodzieży szkolnej w miejscu zamieszkania w roku 2020” czy „Program Przygotowań 

Olimpijskich”; 

• rezygnacja lub zmiana terminu planowanych działań o charakterze spotkań  w przestrzeni 

publicznej  licznej grupy osób, jak np.  Mistrzostwa Świata w tańcu towarzyskim czy imprezy 

plenerowej jaką są cykliczne spotkania organizacji pozarządowych „Pod Platanami”.  

W tym drugim przypadku, prezentacja działalności szczecińskich organizacji pozarządowych miała 

miejsce w materiale filmowym pod hasłem „Działamy mimo wszystko!” promującym  inicjatywy 

lokalnych NGO`sów w trudnym czasie pandemii; 

• zmiana formuły prac komisji konkursowych z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego  

w ramach otwartych konkursów ofert na formę zdalną; 

• wprowadzenie pod koniec 2020 r. elektronicznego generatora wniosków „Witkac” 

wspomagającego proces zlecania zadań publicznych do sektora pozarządowego. Wprowadzenie 

generatora  stanowiło istotny element profilaktyczny pozwalający na zapewnienie sprawnej   

i efektywnej realizacji zadań własnych Gminy w sytuacji pandemii; 

• przez cały 2020 rok podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 

mogły również skorzystać z pożyczek udzielanych przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.; 

 udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w formie  odroczenia terminu płatności  za lokal 

wynajmowany od miasta i rozłożenie na raty, jak również umorzenie płatności. Z tej formy 

pomocy skorzystało pięć podmiotów. 
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KOMUNIKACJA I WYMIANA INFORMACJI 

 
 
 

Miasto Szczecin bardzo aktywnie angażuje się we współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

W tym celu, wychodząc na przeciw oczekiwaniom, stara się ułatwiać komunikację na wielu 

płaszczyznach, poprzez np.: 

 umieszczanie aktualności dotyczących sektora pozarządowego na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, 

 wysłanie Newsletterów, 

 umieszczanie informacji w zakładce Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, 

 publikowanie informacji nt.  współpracy ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

W ramach współpracy Miasta z organizacjami dotyczącej wzajemnego informowania się  

o planowanych kierunkach działalności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2020 

zostało zamieszczonych 250 „Aktualności” w tym 38 dotyczących sytuacji związanej z działalnością 

organizacji w czasie pandemii  wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, utworzono 53 wydania 

Newslettera, informujących mieszkańców oraz organizacje pozarządowe o ważnych wydarzeniach ze 

sfery pozarządowej. Liczba subskrybentów Newslettera wyniosła 1975. Dodatkowo 533 organizacje 

pozarządowe przesłało ankiety weryfikacyjne do Biura Dialogu Obywatelskiego. 

DZIAŁANIA KONSULTACYJNO – DORADCZE 

Organizacje Pozarządowe biorą aktywny udział w powoływanych komisjach konkursowych w Gminie 

Miasto Szczecin w ramach merytorycznego opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartych 

konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Organizacje mają również 

możliwość aktywnego udziału w pracach nad podejmowanymi uchwałami, związanymi  

z działalnością pożytku publicznego.  

Konsultacje prowadzone są w formach: 

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok na stronie 

www.konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu uchwały  

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu 

Miasta Szczecin;  

2) zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu uchwały 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok. 

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji oraz 

osób. Mieszkańcy Szczecina mają możliwość kształtowania Miasta poprzez możliwość wypowiadania 

się w następujących tematach: 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba, aktualności umieszczonych na stronie BIP, ankiet weryfikacyjnych). 
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 strategii rozwoju Gminy,  

 wieloletnich planów inwestycyjnych, 

 inwestycji miejskich, 

 organizacji komunikacji miejskiej w Gminie, 

 programu ochrony środowiska, 

 projektów aktów prawa miejscowego, 

 strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy. 

W roku 2020 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła konsultacje projektów aktów normatywnych  

z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Konsultacjom poddano projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok. 

Przeprowadzono także 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących: 

 Konsultacji Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok, 

 Opieki nad zabytkami, 

 Strategii elektromobilności 2035, 

 Zmian systemu parkowania, 

 Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, 

 Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. 

WSPÓLNE ZESPOŁY 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego   

W roku 2020 odbyło się pięć posiedzeń ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Ponadto konsultacjom z Radą poddano projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy 

Miasto Szczecin  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku na rok 2021. Rada zgłosiła wnioski do projektu uchwały, które Biuro Dialogu Obywatelskiego 

przekazało do merytorycznych jednostek.  

Miejska Rada Seniorów w Szczecinie 

W tym szczególnie trudnym roku Rada, dla której misją jest  m.in. potrzeba włączenia starszego 

pokolenia Szczecinian w działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb przeprowadziła jedno 

posiedzenie w siedzibie Centrum Seniora w Szczecinie. Tematyka poruszona w trakcie obrad 

dotyczyła wszelkich spraw senioralnych dziejących się na terenie miasta. Ponadto, Członkowie 

Prezydium MRS uczestniczyli w zorganizowanym przez Przewodniczącą Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym  

w zatytułowanym: „Partycypacyjna aktywność osób starszych”. W dniach 17 i 18 grudnia 2020 roku 

Członkowie Prezydium MRS uczestniczyli zdalnie w obradach III Kongresu Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie. Porozumienie to przyjęło cztery 

pokongresowe założenia do projektu strategii. 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość konsultacji z Organizacjami). 
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Prezydencka Rada Kultury  

W 2020 roku odbyło się spotkanie Prezydenckiej Rady Kultury w ramach przyznawania Nagrody 

Artystycznej Miasta Szczecin. Na spotkaniu rozpatrywane przez Radę było 38 zgłoszeń w dwóch 

kategoriach. Nagrodę Artystyczną  Miasta Szczecin za całokształt działalności artystycznej otrzymała 

Pani Krystyna Łyczywek. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za istotne osiągnięcie artystyczne  

w 2019 roku otrzymał Pan Sylwester Ostrowski. 

 

Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych  

Spotkanie Prezydium Rady odbyło się w dwukrotnie. Poświęcone było analizie inicjatyw zgłoszonych 

do realizacji ze środków będących w budżecie Biura Prezydenta Miasta. Zdecydowano, że środki  

z dotacji nie mogą być przeznaczone ani na poczęstunek ani na prowadzenie biura. Istotą decyzji była 

chęć wspierania, wyróżniania oraz dowartościowywania samych kombatantów. 

 

Rada  Sportu Gminy Miasto Szczecin 

Tematyką marcowego spotkania Rady Sportu  w roku 2020 było zaopiniowanie wniosków stypendiów 

zwykłych i olimpijskich dla zawodników za osiągnięcia sportowe w 2019 r. oraz zaopiniowanie 

wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe 

w 2019 r. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Z uwagi na trwającą pandemię, spotkania Rady odbywały się głównie w formie zdalnej, członkowie 

omawiali sprawy telefonicznie bądź mailowo i wydawali opinie drogą elektroniczną. W roku 2020 

Rada zaopiniowała 3 projekty uchwał dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnością oraz 3 

projekty architektoniczne w zakresie: budowy węzłów przesiadkowych i przystanków dla 

Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości  

w Szczecinie oraz konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 

 

Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy działający w ramach Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

W związku z sytuacją epidemiologiczną ogłoszoną na terenie RP, posiedzenia Zespołów Społecznych 

w 2020 r. odbywały się w sposób zdalny. Mimo wprowadzenia nowego sposobu przeprowadzania 

spotkań, posiedzenia przebiegały płynnie i aktywnie.  

W  skład Zespołu Opiniującego Szczeciński Budżet Obywatelski wchodzili przedstawicie mieszkańców 

Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Jego zadaniem 

było przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze 

ogólnomiejskim i lokalnym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną w ramach Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Zespół Odwoławczy natomiast składał się z przedstawicieli autorów zwycięskich projektów 

poprzednich edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przedstawicieli członków Zespołów 

Opiniujących poprzednich edycji. Zadaniem było rozpatrzenie odwołań od decyzji Zespołu 

Opiniującego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców Szczecina w ramach 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.  
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WSPIERANIE  DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH ORGANIZACJI 

 

W roku 2020 Gmina Miasto Szczecin udostępniła organizacjom pozarządowym 2 lokale  

w użyczenie, 2 lokale w najem oraz 1 lokal w najem w drodze przetargu.  Organizacje w dalszym ciągu 

korzystały niezmiennie z powołanych i działających na terenie Miasta Szczecin Inkubatorów 

tj. Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego 

Inkubatora Kultury. 

Dodatkowo w ramach wspierania działań bieżących organizacji Gmina przyznała przeszło 160 

Patronatów Honorowych Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatów Miasta Szczecin organizacjom 

pożytku publicznego. 

 

Program Inicjatyw Lokalnych 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami,  

w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja 

inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańca i urzędu. 

Celem inicjatywy lokalnej jest: 

 włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych, 

 wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb 

mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia, 

 realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. 

Wkład mieszkańców może polegać na: 

 pracy społecznej, 

 świadczeniach pieniężnych, 

 świadczeniach rzeczowych. 

Urząd wspiera realizację zadania w sposób: 

 finansowy - poprzez sfinansowanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do realizacji 

inicjatywy lokalnej – w zakresie możliwości Gminy, 

 organizacyjny - poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz 

wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy, 

 rzeczowy - poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi oraz przekazanie materiałów niezbędnych do 

realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy.  

Dodatkowo Gmina Miasto Szczecin w ramach edukacji mieszkańców nt. narzędzia współpracy jakim  

jest inicjatywa lokalna, podjęła współpracę z Fundacją Sektor 3, która w ramach realizacji zadania 

publicznego w roku 2020 prowadziła aktywną kampanię informacyjno-promocyjną wśród lokalnych 

społeczności mającą na celu podejmowanie najmniejszych działań mieszkańców wokół siebie. W tym 

celu powstała strona internetowa dedykowana inicjatywie lokalnej pod adresem: 

http://il.szczecin.pl/. 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji oraz liczba udzielonych patronatów 
Prezydenta). 
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W ramach zadania zorganizowano 1 punkt doradczo- informacyjny Inicjatywy Lokalnej. Ze wsparcia 

punktu doradczo - informacyjnego skorzystały łącznie 84 osoby uczestniczące w spotkaniach on-line, 

szkoleniach, warsztatach, powyżej 10000 odbiorców działań transmitowanych w sieci; liczba osób 

wspartych w ramach rozmów telefonicznych wyniosła min. 50 osób. Zorganizowano i udostępniono 

dla osób zainteresowanych 12 spotkań dotyczących inicjatywy lokalnej. Łącznie zorganizowano:  

14 godzin spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Szczecina; wyemitowano  

1 spot radiowy na temat inicjatywy lokalnej trwający  1 miesiąc, 2 tygodniową kampanię internetowo  

- bannerową na zewnętrznej stronie, 4 posty sponsorowane na platformie Facebook o zasięgu 3911 

osób, 3 filmy dotyczące aktywności (nagrania spotkań) udostępnione i dostępne na platformie 

Facebook oraz do późniejszego wykorzystania (po zakończonej emisji statystyka odtworzeń wyniosła 

łącznie 2105), 16 tygodni emisji informacji o inicjatywie lokalnej w przestrzeni Szczecina (Polskie 

Radio Szczecin – 1 miesiąc; RCJ multimedia – 4 tygodnie; LED kaskada - 4 tygodnie; LED C.H. 

Słoneczne – 2 tygodnie; Wszczecinie.pl – 2 tygodnie), 27 informacji dot. Inicjatywy Lokalnej w sieci: 

facebook, twitter, LinkedIN. Informacje wysyłane do prasy lokalnej mailingiem bezpośrednim, 

informacje wysyłane na grupy tematyczne. 

W ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku zrealizowane zostały dwa projekty: 

1. „O nasze boisko dbamy – bawimy się i gramy” – w ramach inicjatywy przygotowano zaplecze 

boiska dla trenujących na co dzień dzieci, sprzątnięto szatnie i zapewniono bezpieczne warunki do 

uprawiania sportu. Zorganizowano warsztaty dotyczące pielęgnacji murawy, festyn dla dzieci  

i dorosłych oraz zorganizowano turniej z nagrodami. Wszystkie działania przyczyniły się do 

integracji mieszkańców. Na realizację inicjatywy przekazano 47.034,49 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba złożonych i ilość zrealizowanych inicjatyw lokalnych). 



15 
 

2. „Mapa Mozaiki Szczecińskie” – w ramach inicjatywy wydano mapę z lokalizacją wszystkich 
dekoracji znajdujących się w przestrzeni publicznej i półprywatnej miasta. Zorganizowano 
spotkanie edukacyjno-promocyjne oraz trzy spacery mozaikowe. Została założona  
i zredagowana strona Wikipedii o mozaikach szczecińskich. Na realizację inicjatywy przekazano 
1.000,00 zł.  

 

 

 

 

PROMOWANIE LOKALNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Akcja społeczna przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz szczecińskich 
organizacji pożytku publicznego (OPP) 

Akcja edukacyjno-informacyjna 

przeprowadzona w roku 2020 

miała zachęcić mieszkańców 

Szczecina do przekazywania 1% 

podatku dochodowego na 

rzecz organizacji pożytku 

publicznego z lokalnego 

sektora pozarządowego, 

kształtować tożsamość lokalną, 

zwiększyć świadomość 

obywateli nt. obowiązujących 

przepisów, a także wysokość 

środków finansowych pozyskiwanych przez lokalne NGO. 

Kampania 1% jak co roku, tak i w roku 2020 wspierała szczecińskie organizacje pozarządowe  

w zakresie pozyskiwania środków finansowych od mieszkańców Szczecina. Działania zmierzające do 
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promocji pozostawiania 1% w Szczecinie i kierowania 1% na szczecińskie organizacje pozarządowe  

w 2020 r. rozpoczął Sektor 3. W tym celu na dedykowanej stronie www.1procent.szczecin.eu 

zaktualizowana została baza organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% od mieszkańców, 

uzupełniono bazę organizacji OPP 1%, stworzono listę organizacji z terenu Szczecina i w postaci ulotki 

elektronicznej oraz drukowanej, wraz z plakatami, materiały te zostały przekazane do lokalnych 

organizacji, miejsc jak biblioteki, INKU Inkubator Kultury, Urząd Miasta Szczecin, w celu promocji 

kampanii 1%.  

 
 

„Działamy mimo wszystko!” 

W związku z pandemią Covid-19 w roku 2020 nie odbyła się 19. edycja spotkań szczecińskich 

organizacji pozarządowych „Pod Platanami”. Pomimo tego,  organizacje miały możliwość  prezentacji 

swoich przedsięwzięć w filmie promującym szczecińskie organizacje i ich działania w trudnym czasie 

pandemii pod hasłem „Działamy mimo wszystko”!. Przygotowany przez Miasto film opierał się przede 

wszystkim na materiałach (krótkich filmikach, zdjęciach) nadsyłanych przez lokalne organizacje 

pozarządowe w trakcie pandemii.  
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WSPIERANIE ORGANIZACJI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI Z PROGRAMÓW, W  KTÓRYCH 

NIE PRZEWIDZIANO PREFINANSOWANIA 

 
 

Miasto Szczecin wspierało organizacje również poprzez udzielanie pożyczek dla organizacji 

pozarządowych ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.,  w celu realizacji ważnych dla 

Miasta przedsięwzięć, w których niezbędne jest prefinansowanie. Pożyczka, jaka mogła zostać 

udzielona jednemu pożyczkobiorcy, to kwota do 100 000,00 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.  

O pożyczkę mogły ubiegać się podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

posiadające minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Szczegółowe 

informacje nt. Funduszu Pożyczkowego dla NGO znajdują się na dedykowanej stronie 

www.fundusz.szczecin.pl. W roku 2020 z takiego wsparcia skorzystała 1 organizacja uzyskując 

77.000,00 zł pożyczki. 

 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH FINANSOWANIE ZABEZPIECZONE 

JEST W CZĘŚCI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

 

W 2020 roku u Gmina Miasto Szczecin ogłosiła II edycje otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych opisanych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone było w części ze źródeł 

zewnętrznych.  

W ramach konkursów na tzw. „wkłady własne” dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych zawarto 7 umów (w tym 2 aneksy na 2021 r.) i przekazano środki w wysokości: 

161.890,00 zł 

 

DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ MIASTA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM 

Z dniem 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin 

wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac, 

wspomagający m.in. zlecanie realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym w trybie 

pozakonkursowym, ogłaszanie otwartych konkursów 

ofert, tworzenie umów oraz sprawozdań z realizacji 

tych zadań. Zmiany obowiązywały od naboru wniosków 

na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypadał w roku 2021 i dotyczyły 

zarówno: otwartych konkursów ofert, dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej tzw. „małych 

dotacji”, wniosków o realizację zadań z własnej inicjatywy. 
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DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACJE, INSTYTUCJE ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA 

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  

 

 

 

 

Nieprzerwanie od 2010 roku, Gmina Miasto Szczecin finansuje działanie Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych. To miejsce w sercu Szczecina (al. Wojska Polskiego 63, budynek PCK) 

gdzie lokalne NGO`sy bezpłatnie mogą uzyskać kompleksowe wsparcie zaczynając od kwestii 

merytorycznych i pomocy w zakładaniu oraz prowadzeniu organizacji, poprzez konsultacje eksperckie 

i szkolenia, kończąc na udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu (w siedzibie Centrum). Wysokość 

dofinansowania zadania prowadzenia Centrum,  w ramach otwartego konkursu ofert,  w roku 2020 

wyniosła 202.000,00 zł.  

Centrum Wspierania Organizacji jest działaniem realizowanym przez 2 organizacje pozarządowe: 

Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Szczecinie. Misją Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 jest wspieranie procesu 

budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie 

procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.  

Pomimo trwającej w 2020 roku pandemii objęto wsparciem 84 organizacje z terenu Gminy Miasto 

Szczecin, udokumentowano 126 godzin udzielonego wsparcia, przeprowadzono 12 ofert spotkań  

z organizacjami w ramach tzw. mini szkoleń w formule on-line, współorganizowano spotkanie dot. 

aktywności społecznej „Barwy Wolontariatu 2020”, zrealizowano szkolenie o tematyce związanej 

z uzyskiwaniem statutu OPP1%. Dodatkowo Centrum wzięło udział w 4 wydarzeniach zewnętrznych 

w ramach promowania oferty Sektor 3,  w tym w ramach akcji: „Wnioskaton” realizowanego przez 

szczeciński Inkubator Kultury, „Kto i jak może wesprzeć działania sąsiedzkie?”, organizowanego przez 

Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego Oswajanie Sztuki, „Barwy Wolontariatu 2020” 

Stowarzyszenia Polites, jak również w ramach „Forum Liderów” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Ludowego, 1 przewodnik szczecińskiego aktywisty. Od marca 2020 roku, w związku z ograniczeniami  

i restrykcjami związanymi z sytuacją epidemiologiczną, Centrum Wspierania podjęło działania 

związane z organizacją pracy w systemie zdalnym a następnie hybrydowym. Pomimo tych trudności 

w ramach działania skierowano 3 nabory wniosków na bony dla NGO, które wspierały działalność 

organizacji pozarządowych z terenu Szczecina wg własnych potrzeb. Organizacje mogły wnioskować  

o bon w wysokości 1000 zł na potrzeby związane z rozwojem i wzmacnianiem własnej działalności  

w zakresie m.in. działań medialnych, reklamowych, promocyjnych, księgowych, administracyjnych, 

doradczych. W roku 2020 takie wsparcie otrzymało 15 organizacji. Wraz z drugim naborem wniosków 

włączono możliwość finansowania działań w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii wśród 

organizacji pozarządowych. Dodatkowo, pomimo panującej pandemii udało się włączyć i wspierać 

lokalne działania na rzecz mieszkańców Szczecina oraz realizowanych dla nich i przez nich inicjatyw. 

Animacja społeczności lokalnej i wsparcie inicjatyw, została  zastąpiona włączeniem się Sektora 3  
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w działania bardziej lokalne i celowane np. wsparcie organizacji Święta Śródmieścia, czy organizacji 

Forum Partycypacji w Szczecinie.   

 

Szczeciński Inkubator Kultury 

 

W 2020 r. „INKU”, którego misją jest tworzenie sprzyjających 

warunków do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, 

inicjatyw społecznych działających w sferze kultury na terenie 

miasta Szczecina spełniało swoje cele, mimo wielu przeciwności 

spowodowanych pandemią. Pod koniec roku, 33 podmioty 

korzystały ze wsparcia infrastrukturalnego tzn. wynajmowały 

przestrzeń biurową i posiadały adres korespondencyjny. Odbywały 

się też liczne warsztaty m.in. podnoszące kompetencje zawodowe, 

kreatywne; imprezy plenerowe w ogrodzie INKU; „wnioskaton  

w INKU”; wydarzenia organizowane w przestrzeni Szczecińskiego 

Inkubatora Kultury przez organizacji inkubowane, NGO, grupy 

nieformalne, społeczność lokalną; zorganizowano również 

konferencję prasową.  

Zapewniona była sprawna, efektywna i terminowa realizacja 

projektu m.in. dzięki doświadczeniu kadry oraz monitoringowi 

realizacji polegającemu na ocenie działań, identyfikowaniu 

trudności, obszarów problemowych oraz obszarów ryzyka. Pozwoliło to na wprowadzanie 

modyfikacji, ale przede wszystkim reagowanie na zmieniające się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.  

Odbyła się kolejna edycja programu „mikrogranTY”, w którym wyłoniono 4 zwycięzców: 

 Stowarzyszenie Feniks z projektem pn. „Prezent dla salowego”; 

 Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra z projektem pn. „KocCert”; 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział Szczeciński z projektem pn. „Gra – Nie ma to 

jak biblioteka”; 

 Kamienica1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia z projektem pn. „Babskie 

Sprawy”. 

Ponadto, w 2020 r. odbyła się V edycja Międzynarodowego Kongresu Design Plus, konferencja w 

wersji hybrydowej „Społeczny wymiar design”, udostępniano przestrzeń wystawienniczą Inkubatora 

dla promocji szczecińskich twórców i artystów. W ramach współpracy z partnerami strategicznymi 

m.in. Centrum Seniora, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Gminą Miasto 

Szczecin oraz innymi podmiotami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, odbywały się liczne 

warsztaty, spotkania, projekcje filmowe, zajęcia.  Zorganizowano konkurs filmowy „Zostań w domu  

i rób filmy”, którego celem było ukazanie czasu pandemii COVID-19 w Szczecinie. 

Wysokość udzielonego  wsparcia Gminy Miasto Szczecin na rzecz prowadzenia Inkubatora Kultury, w 

roku 2020 roku,  wynosiła 350 000 zł.  
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Centrum Wolontariatu 

Celem zadania prowadzonego przez Stowarzyszenie Polites była 

promocja i organizacja wolontariatu, a także wspieranie instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych chcących rozwijać u siebie 

wolontariat oraz osób zainteresowanych wolontariatem. W tym 

szczególnym roku skupiono się na wolontariacie indywidualnym  

i bieżącej-doraźnej pomocy mieszkańcom w sytuacji pandemii.   

W tym celu przez 12 miesięcy prowadzone było biuro 

pośrednictwa wolontariatu, prowadzona była baza 

organizacji/instytucji chętnych do korzystania z pomocy 

wolontariuszy – Mapa Wolontariatu w Szczecinie, kontynuowane były  programy  „Pierwsza pomoc  

w lekcjach” oraz „Starszy Brat Starsza Siostra” do czasu zawieszenia na czas pandemii. Dzięki akcji 

#SzczczecinPomaga pojawiła się duża grupa (ponad 300 wolontariuszy) zaangażowanych  

i zainteresowanych wolontariatem indywidualnym na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Były 

to osoby gotowe pomóc seniorom, osobom na kwarantannie, czy niepełnosprawnym w zrobieniu 

zakupów, wykupieniu leków, wyjściu z psem, czy też zdalnie poprzez rozmowę. Była to także 

gotowość  pomocy psychologicznej i  pomocy w nauce uczniom. Przez cały rok w siedzibie Polites 

oraz online odbywały się szkolenia kandydatów na wolontariuszy, liczne warsztaty merytoryczne, 

szkolenia dla koordynatorów. Przez cały czas trwania projektu Centrum Wolontariatu prowadziło  

poradnictwo i konsultacje w zakresie prowadzenia wolontariatu w instytucjach, organizacjach  

i placówkach edukacyjnych. Przeprowadzona została akcja „Godzina dla Szczecina”, w której wzięło 

udział 12 placówek oświatowych czyli ok. 120 wolontariusz, a odbiorcami ich działań było ok. 500 

osób. Informacja o akcji objęła swoim zasięgiem ponad 40 000 użytkowników FB. Zorganizowano 

również akcję „Szybka Randka z Wolontariatem”, w której uczestniczyło ok. 30 osób.  

Ponadto Centrum Wolontariatu na bieżąco administrowało grupą „Wolontariat w Szczecinie” oraz 

„Wolontariat w czasie pandemii COVID-19 #SzczecinPomaga”. Centrum było w stałym kontakcie  

z organizacjami i instytucjami miejskimi w zakresie wspierania ich w trudnym czasie pandemii. 

Kontynuowano współpracę ze szkołami-Szkolnymi Klubami Wolontariusza, której efektem było 

stworzenie wspólnej grupy na Facebooku „Wolontariat z klasą w czasie pandemii”. Kontynuowany 

był również program pn. „Pierwsza pomoc w lekcjach”, ze względu na zdalne nauczanie problemy 

szkolne wielu uczniów jeszcze się pogłębiły. 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowano konkurs „Barwy Wolontariatu”, który jest wojewódzkim konkursem prowadzonym 

przez Centrum Wolontariatu skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, 
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przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych 

i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny  

w Polsce.  

Wysokość udzielonego  wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2020 roku wynosiła 95.000,00 

zł.  

 

Biuro Porad Obywatelskich 

 

 

 

W 2020 roku w wyniku wprowadzenia obostrzeń spowodowanych pandemią Stowarzyszenie 

Solidarne Kobiety Zawsze, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich, dostosowało zasady poradnictwa 

obywatelskiego w oparciu o sporządzony dodatkowy regulamin, zgodnie z którym zostały 

wprowadzone zalecane obostrzenia sanitarne. Przyjęte zasady regulaminu umożliwiły rozwinięcie 

poradnictwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

Pomimo trudnej sytuacji, Biuro udzieliło informacji i pomocy przeszło dla 1000 osób. 40 uczestników 

warsztatów i szkoleń podniosło wiedzę i kompetencję, poprawiło umiejętności w relacjach  

z otoczeniem instytucjonalnym. Biuro organizowało Punkty Porad Obywatelskich w 4 miejscach:  

2 w Centrum, 1 na Prawobrzeżu oraz 1 na Północy Szczecina. Uruchomiono e-biuro czynne całą dobę 

od poniedziałku do niedzieli. Umożliwiono elektroniczne umawianie się na poradę. Nawiązano 

współpracę z mediami poprzez przesłanie informacji wraz z materiałami promocyjnymi, które zostały 

przekazane do mediów: TVP Szczecin, Radio Szczecin oraz prasy lokalnej. Podczas szkolenia 

wyjazdowego, które odbyło się w Kołobrzegu przeprowadzono szkolenie nt. „Wpływu epidemii na 

wykonywanie zadań w Biurze Porad Obywatelskich”. W ramach szkolenia omówiono wszystkie cztery 

tarcze antykryzysowe. Poruszono również programy wsparcia dla NGO. Ponadto omówiono wpływ 

pandemii na wykonywanie zadań-doradztwo obywatelskie, w szczególności organizację  

i wymogi pracy zdalnej doradcy, organizację przestrzeni, ramy dnia pracy zdalnej, komunikację  

z potrzebującymi porady oraz omówiono pogłębioną diagnozę potrzeb uprawnionego. Odbyło się 

również seminarium poświęcone dystansowi społecznemu. 

Nowym zadaniem w ramach realizacji projektu była organizacja pogadanek dla mieszkańców 

Szczecina z różnych dziedzin prawa jak i zagrożeń związanych z codziennym życiem. Pogadanki 

zostały zorganizowane dla podopiecznych dziennego domu pomocy społecznej prowadzonej przez 

Klub Seniora „TURKUS”.  

Wysokość udzielonego wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2020 roku wynosiła 70.000,00 

zł.  
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Stowarzyszenie „Nasze Warszewo” prowadzące w Szczecinie Centrum Aktywności Lokalne 

W 2020 r. realizacja tego zadania zintegrowała lokalną społeczność, wspomagała kształtowanie 

postaw obywatelskich oraz tworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Celem działań było 

kultywowanie i propagowanie lokalnych tradycji, kultury i nawyków związanych  

z czynnym uczestnictwem w tworzeniu kultury, kultywowanie i wdrażanie młodzieży i dorosłych do 

czynnego uprawiania sportu i rekreacji, rozwój pasji, zainteresowań oraz uzdolnień, kształtowanie 

wzorców działania na rzecz lokalnej społeczności.  

Wysokość udzielonego  wsparcia Gminę Miasto Szczecin w roku 2020 roku wynosiła 50 000 zł.  

 

Centrum Seniora  

Centrum Seniora w Szczecinie, prowadzone przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno 

- Społecznych TWIKS, 5 Step sp. z o.o. aktywnie wspierało osoby starsze z terenu Gminy Miasto 

Szczecin. Stało się ważnym punktem informacyjnym na mapie miasta. Seniorzy mieli pewność,  

że otrzymają bieżące informacje, ale także wsparcie, zostaną wysłuchani oraz zostanie im udzielona 

pomoc. Ze względu na pandemię, część zadań musiała zostać odwołana, część zmieniła zaplanowaną 

formułę i została przeniesiona do Internetu.  

W 2020 roku Centrum Seniora otwarte było przez 8 godzin dziennie. Dodatkowo w okresie marzec 

-czerwiec, odbywały się dyżury telefoniczne do godziny 20:00, również w weekendy. Ponadto w dniu 

19 lutego 2020 został zorganizowany bal seniora, w którym udział wzięło 126 osób; przeprowadzono 

zajęcia z symulatorem starości w 3 szkołach, w których wzięło około 300 osób; przekazano seniorom 

ponad 8 tysięcy masek ochronnych.  

Dodatkowo w  ramach mobilnego trenera odbywały się zajęcia z jogi śmiechu, treningi pamięci, 

zajęcia fitness, warsztat podróż w czasie. Łącznie wszystkie filmiki na serwisie Youtube oraz portalach 

społecznościowych Centrum Seniora miały ponad 7038 wyświetleń. W ramach zadania „55+” zostały 

udostępnione prezentacje: „Prawne aspekty przejścia na emeryturę” oraz „Jak przejść na emeryturę  

i nie zwariować”. W tej kategorii filmy miały 663 wyświetlenia.  

W ramach kawiarenek seniora, odbyło się 7 spotkań w siedzibie Centrum Seniora, w każdej  

z kawiarenek udział wzięło 15 osób, zorganizowano również 7 kawiarenek online. Liczba wyświetleń 

kawiarenek wyniosła 2035. Odbywały się spotkania ze specjalistami, część zgodnie  

z reżimem sanitarnym w siedzibie Centrum Seniora, część ze względu na obostrzenia telefonicznie  

i on-line. Z usług prawnika skorzystało 192  osób, a 220 osób ze spotkań z psychologiem. 20 osób 

wzięło udział w zajęciach fitness, każdorazowo podczas spotkań na żywo, zasięgi filmików 

umieszczonych w mediach społecznościowych sięgały 32 733, co daje około 861 odsłon  na każdy 

film. Co ważne, filmy realizowane  były on-line,  w formie na żywo, gdzie uczestnicy mogli zadawać 

pytania i zgłaszać swoje potrzeby.  

W ramach akcji „Więc chodź pomaluj ich świat” przekazano około 800 sztuk zalaminowanych, 

zdezynfekowanych kartek dla mieszkańców szczecińskich Domów Pomocy Społecznej. 

W ramach zadania zostały również zorganizowane trzy koncerty on-line:  

- Andrzejkowy; 

- Koncert Kolęd oraz 
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- Koncert Sylwestrowy. 

Zasięg koncertów na YouTubie i mediach społecznościowych Centrum wyniósł: 1296 wyświetleń.  

Wysokość udzielonego  wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2020 roku wynosiła 300.000,00 

zł.  

Pozostałe działania 

Poza powyższymi działaniami wspomagającymi organizacje pozarządowe, instytucje oraz 

mieszkańców miasta, przeprowadzono 3 szkolenia dla NGO’sów on-line w zakresie obsługi 

elektronicznego generatora wniosków Witkac oraz zorganizowano szkolenie dedykowane lokalnym 

organizacjom pozarządowym w formie webinarium - w kontekście przepisów tarczy antykryzysowej 

1.0 i 2.0 w ramach realizacji zleconych zadań publicznych przeprowadzonych przez specjalistę  

w zakresie współpracy organizacji z samorządem, zlecaniu zadań publicznych i ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy mogli skorzystać również ze stacjonarnego jak 

również zdalnego wsparcia punktów konsultacyjnych, prowadzonych m.in. przez Fundację Sektor 3  

-  w ramach edukacji nt.  Inicjatywy Lokalnej, Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze - w ramach 

Biura Porad Obywatelskich, Stowarzyszenia Edukacyjno-Artystycznego Oswajanie Sztuki - w zakresie 

Akademii SBO oraz prowadzącego Środek Śródmiejski punkt sąsiedzki. 

WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w roku 2020  

w wysokości 100.00,00 zł, zostało powierzone fundacji Sektor 3 w ramach otwartego konkursu ofert 

w trybie art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Celem otwartego konkursu było wyłonienie podmiotu zwanego operatorem, który 

przeprowadził otwarty konkurs ofert na „mikrodotacje”, od momentu ogłoszenia konkursu do 

momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji w formie „regrantingu”.  

W ramach tego projektu w roku 2020 r. zrealizowano szereg inicjatyw o różnorodnych działaniach 

przyczyniając się tym samym do wypełnienia celu zadania publicznego. Do końca roku przekazano 

dofinansowanie dla 49 inicjatyw, a wykonano i rozliczono 47 projektów w ramach realizacji 

mikrodotacji na łączną kwotę 85 000 zł.  Przeprowadzono trzy nabory wniosków, w ramach których 

dofinansowanie otrzymały w pierwszym naborze 24 organizacje, w drugim naborze 3 organizacje. 

 Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce ogłoszono dodatkowy, trzeci nabór „Wsparcie 

doraźne” mający na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 

w którym dofinansowanie otrzymały 22 organizacje oraz grupy nieformalne. 

Zrealizowane mikrodotacje: 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich – Oddział w Szczecinie  
projekt pn.„Zasmakuj  
w Tokarczuk. Piknik literacki” 

                                                           
 Wskaźnik efektywności realizacji RPW (liczba szkoleń i punktów konsultacyjnych). 
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Fundacja Między wierszami  

 projekt pn. „Dzielimy się książką” 

 

 

Stowarzyszenie Media Dizajn  

projekt pn. „Szczecin na maseczkach - 

maseczki  ochronne dla dzieci ze wzorem 

szczecińskim” 

 

Stowarzyszenie POLITES 

projekt pn. „Wolontariat z klasą 

w czasie pandemii COVID-19” 

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców  

i Miłośników Pogodna "Pogodniak"  

projekt pn. „Szczecińskie Spacery, 

tramwajowe zwiedzanie miasta” 
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PROMOCJA, WYRÓŻNIANIE I NAGRADZANIE CENNYCH INICJATWY OBYWATELSKICH 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WOLONTARIUSZY, AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

SZCZECINA 

 
 

Gala Obywatelska 2020 i Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już od 10 lat grudzień był miesiącem poświęconym podsumowaniom działalności szczecińskich 

organizacji pozarządowych. Co roku okazją  do takiego spotkania i podziękowań była Gala 

Obywatelska. W roku 2020 wyjątkowa sytuacja wywołana pandemią spowodowała, iż nagradzanie  

i wyróżnianie aktywnych mieszkańców odbyło się w sposób wirtualny. W tym celu miasto Szczecin 

przygotowało wirtualną Galę, na której prelekcję zaproszone zostały lokalne organizacje 

pozarządowe, przedstawiciele grup inicjatywnych oraz wolontariusze. X edycja Gali Obywatelskiej 

była również doskonałą okazją do rozstrzygnięcia II edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin”,  

o którego wynikach laureaci konkursu dowiedzieli się właśnie podczas emisji Gali 5 grudnia 2020 

roku. Wirtualna Gala Obywatelska  pokazała, że organizacje pozarządowe nawet w czasach 

głębokiego lockdownu, potrafią zewrzeć szyki i być tam gdzie inni nas potrzebują. To one 

dostosowały swoje plany i aktywności do rzeczywistości, na bieżąco odpowiadając na aktualne 

potrzeby mieszkańców Szczecina. 

W trakcie Gali, aktywne szczecińskie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zostały 

wyróżnione w ramach II edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin”, organizowanego przez Prezydenta 

Miasta Szczecin wraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Celem konkursu 

była prezentacja i nagrodzenie najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina 

projektów, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, ale również 

prezentacji aktywnego kreatywnego miasta jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi społecznych 

inicjatyw. To wyróżnienie dla wyjątkowej grupy ludzi, którzy poprzez swoją pasję i zaangażowanie 
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działają na rzecz innych budując społeczeństwo obywatelskie w naszym mieście. Gala Obywatelska  

była okazją aby przedstawić, podziękować i przede wszystkim zainspirować innych do działania.  

Do II edycji konkursu „Pozarządowy Szczecin” w ramach 

działań realizowanych od września 2019 r. do września 2020 

r. wpłynęło blisko 40 wniosków  w III kategoriach: 

 projekt społeczny – czyli inicjatywa na rzecz określonej 

przez organizację pozarządową grupy, bez względu na 

sferę pożytku, w której była realizowana; 

 akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa 

uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie 

zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym 

poziomie i jest jego kluczowym elementem; 

 projekt społeczno-obywatelski - Czyli zadanie/ 

inicjatywa/ działanie/ akcja realizowana na rzecz 

mieszkańców Szczecina, mająca na celu  

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii 

koronawirusa,  odpowiadająca ich potrzebom obecnie 

i w przyszłości. 

Statuetka w ramach konkursu 
„Pozarządowy Szczecin” 
 

W każdej z III kategorii wyróżniono zostały 4 podmioty, które nagrodzono bonem pieniężnym  

w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo 3 organizacje zwycięskie w każdej z kategorii otrzymały bon 

pieniężny w wysokości 2.000,00 zł oraz statuetkę. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I miejsce Projekt Społeczny  
Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera za niezbędną w codziennym funkcjonowaniu pomoc 
kombatantom i weteranom – ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę. 
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I miejsce Akcja Społeczno-Obywatelska  
Stowarzyszenie Klub Sportowy Czarni Szczecin za organizację charytatywnego festynu sportowego, 
którego celem była zbiórka pieniędzy na rehabilitację niewidomego 7-letniego Bartka.  
 

 

I miejsce Projekt Społeczno-Obywatelski 

Grupa nieformalna przy Stowarzyszeniu POLITES - WOLONTARIUSZE #SzczecinPomaga za projekt 
„#SzczecinPomaga – Wolontariusze”. 
 

 

 



28 
 

„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020” 

W 2020 roku Gmina Miasto Szczecin zwyciężyła w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 

2020”, promującym najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi organizowanym 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Jednostki Samorządu Terytorialnego były oceniane w trzech grupach: Powiaty i miasta na prawach 

powiatu, Gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców, Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. 

W kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu Gmina Miasto Szczecin zwyciężyła już po raz drugi. 

Komisja konkursowa uznała, że GMS wykazała różnorodność form współpracy zarówno finansowej, 

jak i niefinansowej, jak również doceniła wiele działań mogących służyć jako przykład dobrych 

praktyk: poczynając od konsultacji, poprzez inicjatywę lokalną czy uruchomienie konkursu dla 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 

 

Statuetka w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego                                                         

      „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020” 
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Załącznik do Raportu  

z realizacji Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  

w 2020 roku 

 

ZADANIA PUBLICZNE, KTÓRE BYŁY PRZEWIDZIANE DO ZLECANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZGODNIE  

Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK 

 

1) w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

Ratownictwo 
i ochrona ludności 

(art. 4 ust. 1 pkt 23 Ustawy) 

Zapewnienie bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych w tym także 
wykonywania ratownictwa wodnego 

852 000,00 zł 852 000,00 zł WZKiOL 

 

2) w obszarze edukacji i nauki: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

Działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży 
(art. 4 ust. 1 pkt 15 Ustawy) 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 
szkolnej w 2020 roku „Wakacje w 
mieście” 

70 000,00 zł 38 000,00 zł WOś 
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3) w obszarze gospodarki komunalnej: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania 

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
(art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy) 

Sterylizacja i kastracja kotów wolno 
żyjących 

18 000,00 zł 18 000,00 zł WOŚr 

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla 
kotów wolno żyjących 

27 000,00 zł 27 000,00 zł 
 

WOŚr 

Prowadzenie Szczecińskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe 
-Zdroje” przy ul. Kopalnianej 12  
w Szczecinie w latach 2018-2020 
(kwota na rok 2020) 

282 000,00 zł 282 000,00 zł 
 

WOŚr 

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy 

Organizacja i promocja wydarzeń  
o charakterze sportowo  
– rekreacyjnym, mających na celu 
integrację mieszkańców 

20 000,00 zł 0 zł WGK 

 

4) w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

 
Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

(art.4 ust. 1 pkt. 17 Ustawy 

Sport dzieci i młodzieży – sport 
akademicki 

115 000,00 zł 124 000,00 zł WS 

Sport dzieci i młodzieży – sport  
w systemie szkolnym 

680 000,00 zł 726 500,00 zł WS 

Sport dzieci i młodzieży realizowany 
przez Uczniowskie Kluby Sportowe 

550 000,00 zł 560 000,00 zł WS 

Program wsparcia sportów wodnych  
w dyscyplinach olimpijskich 

1 400 000,00 zł 1 353 129,00 zł WS 

Program wsparcia sportu 3 725 000,00 zł 3 553 000,00 zł WS 
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profesjonalnego w dyscyplinach 
halowych 

 

Program wsparcia sportu 
profesjonalnego – Wspieranie Piłki 
Nożnej 

5 800 000,00 zł 4 655 800,00 zł WS 

Wspieranie sportów indywidualnych 800 000,00 zł 885 530,00 zł WS 

Wspieranie sportów walki 600 000,00 zł 625 000,00 zł WS 

Organizacja imprez sportowo  
- rekreacyjnych 
na terenie Gminy Miasto Szczecin 

685 000,00 zł 513 300,00 zł WS 

Młoda ekstraklasa 530 000,00 zł 280 000,00 zł WS 

Program przygotowań 
olimpijskich, paraolimpijskich 

600 000,00 zł 291 543,00 zł WS 

Kibice razem 60 000,00 zł 60 000,00 zł WS 

Organizacja imprezy sportowo-
rekreacyjnej o światowym zasięgu z 
propagowaniem wiedzy i 
współzawodnictwa w sporcie 
motorowym” 

0 zł 180 000,00 zł WS 

„Przygotowania i start w finale PZLA 
Drużynowych Mistrzostw Polski U20”. 

0 zł 20 000,00 zł WS 

Program wsparcia sportu  
w dyscyplinach halowych - I półrocze 
2020 

0 zł 75 000,00 zł WS 

Program wsparcia sportu  
w dyscyplinach halowych- II półrocze 
2020 

0 zł 90 000,00 zł WS 
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5) w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania ( 

Wydział 
odpowiedzialny 

Działalność na rzecz mniejszości 
narodowych 

i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

(art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy) 

Wspieranie działań na 
rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

30 000,00 zł 
 

0 zł 
 

 
BDO 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego 
(art. 4 ust. 1 pkt 16 Ustawy) 

Przygotowanie i realizacja imprez, 
wydarzeń, przedsięwzięć i działań                
w zakresie kultury  w Szczecinie 

2 040 000,00 zł 1 673 000,00 zł WK 

Prowadzenie  Inkubatora dla 
Organizacji Pozarządowych 
działających w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 

 
350 000,00 zł 

350 000,00 zł BDO 

Działalność na rzecz 
kombatantów i osób 
represjonowanych 

(art. 4 ust. 1 pkt 29 Ustawy) 

Ochrona dziedzictwa 
narodowego w aspekcie 
organizacji pozarządowych 
skupiających kombatantów oraz 
osoby będące ofiarami represji 
wojennych i okresu 
powojennego 

85 000,00 zł 85 000,00 zł BDO 
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6) w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 

32 Ustawy) 

Terapia i psychoterapia indywidualna 

 i grupowa skierowana do użytkowników 

narkotyków: osób uzależnionych 

 i przyjmujących narkotyki w sposób 

szkodliwy oraz ich bliskich 

180 000,00 zł 180 000,00 zł WSS 

Prowadzenie środowiskowej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii 

90 000,00 zł 87.000 WSS 

Wdrażanie i kontynuacja programów  

z zakresu profilaktyki selektywnej 

skierowanych do osób zagrożonych 

narkomanią 

100 000,00 zł 100.000 WSS 

Prowadzenie szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, jako edukacja 

 i informacja dla uczniów szkół średnich, 

ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie 

miasta Szczecin 

115 000,00 zł 115 000,00 zł WSS 

Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin 

oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych 

Płodowym Zespołem Alkoholowym 

(skrót – FAS) 

90 000,00 zł 90 000,00 zł WSS 

Udzielanie wsparcia środowiskom 

abstynenckim poprzez prowadzenie 

klubu abstynenta na terenie Gminy 

170 000,00 zł 170 000,00 zł WSS 
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Miasto Szczecin 

Organizacja działań profilaktycznych 

z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom dla mieszkańców 

Szczecina, w szczególności dzieci  

i młodzieży, jako forma 

zagospodarowania czasu wolnego oraz 

alternatywa dla stosowania substancji 

psychoaktywnych 

200 000,00 zł 190 000,00 zł WSS 

Profilaktyka selektywna prowadzona na 

rzecz dzieci i młodzieży – osób, które 

cechuje wysoka ekspozycja na czynniki 

ryzyka w odniesieniu do problemu 

alkoholowego 

100 000,00 zł 100 000,00 zł WSS 

Prowadzenie kampanii społecznych  

i przedsięwzięć informacyjno  

– edukacyjnych 

30 000,00 zł 0 WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

w wykonywaniu funkcji opiekuńczo  

– wychowawczej, w tym rodziny  

z problemem przemocy 

251 000,00 zł 0 WSS 

Organizacja wypoczynku letniego 

z elementami profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, terapii 

wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci 

z rodzin objętych pomocą MOPR, a także 

dla dzieci objętych opieką 

450 000,00 zł 197.014 WSS 
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i wychowaniem w placówkach wsparcia 

dziennego funkcjonujących na terenie 

Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa 

zastępczego 

Świetlice środowiskowe 1 307 874,00 zł 1 307 874,00 zł WSS 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej (art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy) 

Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie 

procesu usamodzielnienia osób 

dorastających w rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Szczecina 

100 000,00 zł 147.000 WSS 

Prowadzenie placówek opiekuńczo  

– wychowawczych typu rodzinnego 
510 600,00 zł 510 600,00 zł WSS 

Zapewnienie dziecku całodobowej opieki  

i wychowania w placówkach opiekuńczo  

– wychowawczych typu socjalizacyjnego 

580 000, 00 zł 600.000 

WSS 

Szkoła dla rodziców i komunikacja 

międzypokoleniowa w rodzinie 

40 000,00 zł 36 280,00 zł 
WSS 

Placówki wsparcia dziennego 1 026 800,00 zł 1 026 800,00 zł WSS 

Szkolenie podwyższające kompetencje 

środowiska rodzicielstwa zastępczego 

(Szkolenie dla niezawodowych  

i spokrewnionych rodzin zastępczych) 

100 000,00 zł 100 000,00 zł WSS 

Superwizja 36 000,00 zł 36 000,00 zł WSS 

Szkolenia dla kluczowych pracowników 

systemu wsparcia rodziny 
17 400,00 zł 0 zł 

WSS 

Pedagog rodzinny 182 400,00 zł 182 400,00 zł WSS 
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Kierunek samodzielność 98 000,00 zł 98 000,00 zł WSS 

Internetowy poradnik dla rodziców 24 000,00 zł 24 000,00 zł WSS 

Działalność na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy) 

Prowadzenie Centrum Integracji 

Społecznej 
401 760,00 zł 401 760,00 zł 

WSS 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

(art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy) 

Redystrybucja żywności na terenie 

Szczecina 
80 000,00 zł 80 000,00 zł 

WSS 

Reintegracja społeczna osób 

bezdomnych 
2 611 159,00 zł 2 611 159,00 zł 

WSS 

Zapewnienie schronienia osobom 

bezdomnym, wymagającym stałego 

wsparcia ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność 

865 000,00 zł 865 000,00 zł 

WSS 

Pomoc w zakresie dożywiania 998 250,00 zł 972.000 WSS 

Pomoc potrzebującym w formie 

świadczeń rzeczowych 
80 000,00 zł 90 000,00 zł 

WSS 

Zapewnienie opieki osobom bezdomnym 

poprzez wyrównywanie dostępu do 

zaspokajania potrzeb zdrowotnych, 

w tym między innymi: mieszkańcom 

schronisk i innym osobom bezdomnym 

70 000,00 zł 70 000,00 zł 

WSS 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną poprzez dofinansowanie 

miejsc w mieszkaniu chronionym 

180 000,00 zł 180 000,00 zł WSS 

Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób 
1 455 276,00 zł 1.994.648,60 WSS 
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Niepełnosprawnych Intelektualnie 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym 

działalność lecznicza w rozumieniu 

ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (art.  4 ust. 1 pkt 6 

ustawy) 

Opieka paliatywna 70 000,00 zł 70 000,00 zł WSS 

Profilaktyka i promocja zdrowia 

adresowana do mieszkańców Szczecina 
60 000,00 zł 60 000,00 zł WSS 

Kampania informacyjna dotycząca 

zdrowia psychicznego 
20 000,00 zł 0 WSS 

Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy) 

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie 

różnych form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

630 000, 00 zł 630 000, 00 zł WSS 

Organizowanie i rozwijanie 

różnorodnych form wsparcia oraz 

działań o charakterze aktywizującym  

i integracyjnym na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

350 000,00 zł 350 000,00 zł WSS 

Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej 
306 160,00 zł 306 160,00 zł WSS 

Prowadzenie Centrum Informacyjnego 

dla cudzoziemców w ramach działalności 

na rzecz integracji cudzoziemców (art. 4  

ust. 1 pkt  5 a ustawy) 

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin cudzoziemców w procesie 

integracji ze społecznością lokalną 

100 000,00 zł 100.000 zł WSS 

Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym (art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy) 

Integracja i aktywizacja osób starszych 

– prowadzenie Klubów Seniora na 

terenie Gminy Miasto Szczecin 

600 000,00 zł 600 000,00 zł WSS 

Integracja i aktywizacja osób starszych  

– wsparcia inicjatyw popularyzujących 

naukę i aktywność intelektualną 

seniorów na terenie Gminy Miasto 

Szczecin (UTW) 

140 000,00 zł 0 zł WSS 
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Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 

Domu Senior + przy ul. Królowej Jadwigi 

45 – umowa wieloletnia  

250 000,00 zł 293 600,00 zł WSS 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 

Seniora Senior + przy al. Wojska 

Polskiego 63 oraz ul. Barnima 22 

– umowy wieloletnie 

95 000,00 zł 95 000,00 zł WSS 

Prowadzenie Centrum Seniora – umowa 

wieloletnia 
300 000,00 zł 300 000,00 zł WSS 

Prowadzenie DDPS oraz Klubu Seniora 

przy ul. Młodzieży Polskiej – umowa 

wieloletnia 

350 000,00 zł 350 000,00 zł WSS 

 

7) w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: 

 

 

Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy) 

Wspieranie oddolnych inicjatyw 

organizacji pozarządowych w Gminie 

Miasto Szczecin 

100 000,00 zł 100 000,00 zł BDO 

Obsługa Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego (SBO) – wsparcie 

procesu realizacji SBO  

w zakresie m.in. edukacji, obsługi  

i promocji projektu 

40 000,00 zł 40 000,00 zł BDO 

Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie 

procesu realizacji inicjatywy lokalnej  
40 000,00 zł 40 000,00 zł BDO 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 
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w zakresie m.in. Edukacji, obsługi i 

promocji projektu 

Prowadzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej  

w Szczecinie 

50 000,00 zł 50 000,00 zł BDO 

Udzielanie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

(art. 4 ust. 1 pkt 22 a Ustawy) 

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 70 000,00 zł 70 000,00 zł BDO 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 240 240,00 zł 240240,00 zł BMRK 

Promocja i organizacja wolontariatu 

(art. 4 ust. 1 pkt 27 Ustawy) 
Prowadzenie Centrum Wolontariatu 95 000,00 zł 95 000,00 zł BDO 

Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, 

w zakresie określonym w art.4 

ust. 1 pkt 1-32 a Ustawy 

(art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy) 

Przygotowanie i realizacja projektów, 

cennych inicjatyw, które będą miały 

pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, 

na realizację których organizacje 

pozyskiwać będą środki ze źródeł 

zewnętrznych 

400 000,00 zł 159 850,00 zł BDO 

Prowadzenie Centrum Wspierania 

Organizacji 
192 000,00 zł 202 000,00 zł 

BDO 

Organizacja Tygodnia Inicjatyw 

Pozarządowych oraz Spotkania 

Szczecińskich Organizacji Pozarządowych 

Pod Platanami 

130 000,00 zł 0 zł 

BDO 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz zwiększanie 

świadomości prawnej społeczeństwa 

(art. 4 ust. 1 pkt 1b Ustawy) 

Nieodpłatna pomoc prawna 240 240,00 zł 240 012,50 zł BMRK 

Edukacja prawna 31 680,00 zł 31 680,00 zł BMRK 
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8) w obszarze rewitalizacji 

Obszar zadania 
z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana 
na realizację zadania  

Rzeczywista kwota 
przekazana na 

realizację zadania  

Wydział 
odpowiedzialny 

Rewitalizacja 
(art. 4 ust. 1 pkt 32a Ustawy) 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego 
na terenie obszaru rewitalizacji w 
ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
obszaru przestrzeni publicznej 
i zabudowy śródmiejskiego odcinka 
Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” 

100 000,00 zł 100 000,00 zł BAM 

Przygotowanie i realizacja programu 
animacji społecznej w procesie 
rewitalizacji w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja obszaru przestrzeni 
publicznej i zabudowy śródmiejskiego 
odcinka Alei Wojska Polskiego 
w Szczecinie” 

90 000,00 zł 90 000,00 zł BAM 
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Rezerwa na organizację konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej organizacji, udzielanie przez Miasto dotacji w trybie pozakonkursowym  

w roku 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa na organizację 
Konkursów ogłaszanych  
 z inicjatywy własnej oraz 
udzielanie dotacji w trybie 

pozakonkursowym 

Kwota zaplanowana na 
realizację zadania 

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania  
Wydział odpowiedzialny 

10 000,00 zł 15 000,00 zł WOŚr 

30 000,00 zł 15 100,00 zł WGK 

461 000,00 zł 742 460,00 zł WS 

40 000,00 zł 30 000,00 zł BDO 

200 000,00 zł 402 442,90 zł WK 

10 000,00 zł 19 800,00 zł BPM 

40 000,00 zł 26 682,00 zł WOś 

30 000,00 zł 20 000,00 zł BAM 

40 000,00 zł 102 488,00 zł WSS 

10 000,00 zł 10 000,00 zł WZKiOL 

0 zł 12 258,00 zł WZP 

0 zł 10 000,00 zł BMKZ 
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Wsparcie przez miasto inicjatyw lokalnych przejawianych przez mieszkańców w 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania 
Kwota zaplanowana na 
realizację zadania (zł) 

Rzeczywista kwota 
przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 
odpowiedzialny 

Inicjatywa Lokalna 400 000,00 zł 48 034,49 zł BDO 

Społeczna Inicjatywa Lokalna 700 000,00 zł 315 437,95 zł WIM 
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