
 

 

 

 

 

 

Raport 

z realizacji programu współpracy  

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego w 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, czerwiec 2009 
 

 

 

 



Wstęp 
 

Gmina Miasto Szczecin od lat w sposób systematyczny i przemyślany wspiera działalność 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego działających na terenie Szczecina.  Działania te nie ograniczają się wyłącznie do 

zlecania zadań publicznych organizacjom wybranym jako zleceniobiorcy w otwartych 

konkursach ofert, ale realizuje się poprzez wiele innych form. Wśród nich wymienić  

z pewnością należy współorganizację wielu ważnych dla Miasta imprez, konferencji, 

seminariów czy spotkań, wsparcie udzielane przez Miasto organizacjom w formie 

bezpłatnych szkoleń dla liderów, lokale dla organizacji udostępniane na preferencyjnych 

zasadach czy też organizacja imprez promujących organizacje tj. Szczecińskie Spotkania 

Organizacji Pozarządowych „Pod Plantami” czy Akcja „Stwarzaj Szczecin – zostaw 1%”. 

Rok 2008 obfitował w wiele ważnych wydarzeń, ściśle związanych z instytucjami III sektora 

w naszym mieście. 

 

Statystyka  
 

Na terenie Miasta Szczecin jest zarejestrowanych 1937 organizacji pozarządowych (dane na 

dzień 26 czerwca 2009 r.). Podział szczecińskich organizacji według ich typów  zawiera 

Wykres 1. Przeważającą grupą organizacji pozarządowych są stowarzyszenia (736), następnie 

stowarzyszenia zwykłe (320), jednostki terenowe stowarzyszeń (291), stowarzyszenia kultury 

fizycznej (119). W każdej grupie pozostałych typów organizacji nie przekraczają one liczby 

100 organizacji.  

 

Wykres 1: Organizacje pozarządowe działające w Szczecinie w latach 2007 – 2009 

według ich typów  
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w bazie danych  

o organizacjach pozarządowych, prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

Urzędu Miasta Szczecin 

 

Z roku na rok liczba organizacji w Szczecinie wzrasta, co obrazuje wykres 2. 



Wykres 2: Liczba organizacji pozarządowych działających w Szczecinie w latach 2007-2009  

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w bazie danych  

o organizacjach pozarządowych, prowadzonej przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

Urzędu Miasta Szczecin 

 

Finanse 
 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2008 roku 371 dotacji na łączna kwotę 12.454.529,66 zł. 

Dominującą formą zlecania zadań publicznych było wsparcie, co oznacza, że zleceniodawca 

jakim jest Miasto, oczekiwał wkładu własnego w realizowane przez organizacje zadania. 

Przyznać należy, że forma ta mobilizuje organizacje do poszukiwania alternatywnych źródeł 

finansowania zadań publicznych, co w praktyce wspiera same organizacje jak i budżet 

Miasta. Dane o udzielonych dotacjach zawiera tabela nr 1 oraz wykres nr 3 do raportu. 

 

Tabela 1. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz ilość 

ogłoszonych otwartych konkursów ofert w latach 2007 – 2008 
 

Rok 2007 2008 

Liczba 

udzielonych 

dotacji 

350 371 

Kwota dotacji 

ogółem  

(w złotych) 

11 010 188,50 12 454 529,66 

Liczba 

ogłoszonych 

otwartych 

konkursów ofert 

68 76 

 

Źródło: sprawozdania z dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w latach 2007 –

2008 przekazane przez Wydziały Urzędu Miasta 

 

 



Wykres 3: Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w latach 2007 – 

2008 oraz prognozowana kwota dotacji  na rok 2009 
 

 

Źródło: sprawozdania z dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w latach 2007 –

2008 przekazane przez Wydziały Urzędu Miasta; informacja o prognozie przekazana przez 

Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta 

 

Wiele organizacji, prowadzących działalność gospodarczą było w roku 2008 realizatorami 

zleceń ze strony Miasta, a kolejna grupa podmiotów pozarządowych wsparta została takimi 

formami pomocy jak: umorzenia (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych), pomoc przy 

realizacji małych projektów, polepszających standard życia mieszkańców Szczecina – 

Program Społecznych Inicjatyw Lokalnych (Wydział Inwestycji Miejskich), nieodpłatne 

przekazanie sprzętu – samochody, komputery (Wydział Informatyki i Wydział Obsługi 

Urzędu) czy pomoc udzielona przy realizacji niewielkich, interesujących projektów, 

realizowanych na rzecz szczecinian (np. „Piknik Rowerowy”, „Marsz dla życia”, „IV 

Karnawałowy Przegląd Tańca”, Konferencja pn. „Samorządowe, społeczne i gospodarcze 

inicjatywy zmierzające do ożywienia odrzańskiego szlaku wodnego”, „Salezjański 

Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2008”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. 

„Szkoła równych szans – przyjazna uczniom z dysleksją”, a także V Regionalna Konferencja 

Pomorska pn. „Von Ahlbeck bis Zittau”) . Dane dotyczące ww. form pomocy znajdują się na 

stronie www.szczecin.pl/bop. 

 

Lokale  
 

W 2008 roku Miasto udostępniało organizacjom 173 lokale i nieruchomości. W tej liczbie 

odnaleźć można zarówno lokale udostępniane na cele biurowe, jak i na cele prowadzonej 

działalności statutowej: obiekty sportowe, obiekty na cele szczególne, dla osób wykluczonych 

społecznie itp. Dane o ilości użytkowanych lokali znajdują się w tabeli nr 2, a szczegółowe 

informacje nt. powyższego znajdują się na stronie www.szczecin.pl/bop. 

 

 

 

 

 

 

http://www.szczecin.pl/bop
http://www.szczecin.pl/bop


Tabela 2. Zestawienie ilości lokali użytkowanych przez organizacje pozarządowe w latach 

2007 – 2008 

 

Rok 2007 2008 

Ilość lokali komunalnych 

użytkowanych przez 

organizacje pozarządowe  

178 173 

 

Źródło: sprawozdania z lokali użytkowanych przez organizacje pozarządowe w latach 2007 –

2008 przekazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 

Inne formy wsparcia 
 

Miasto Szczecin w 2008 roku zorganizowało dla liderów organizacji 10 szkoleń, w których 

łącznie wzięło udział ponad 100 osób. Szkolenia dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: 

„Zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin  w trybie otwartego konkursu 

ofert na podstawie Zarządzenia Nr 583/08 PMS z dnia 23 grudnia 2008 r.”, „Podstawy 

Fundraisingu – skuteczne pozyskiwanie funduszy”, „Rola Public Relations w budowaniu 

wizerunku organizacji pozarządowych”, „Fundusz Wyszehradzki”, „Ochrona danych 

osobowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, „Wykorzystanie Internetu  

w organizacji”, „Microsoft Office Word”. Do organizacji pozarządowych oraz aktywnych 

obywateli (ponad 400 odbiorców) trafiło 51 numerów newslettera, który od 2007 r. 

wydawany jest przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, jako kontynuacja wydawanego 

przez lata kwartalnika Biuletynu Partnerzy.  

Miniony rok to także kolejny okres, w którym Miasto realizowało program wsparcia dla 

organizacji, które nie posiadają wkładu własnego, a które ubiegają się o wsparcie z funduszy 

zewnętrznych. W 2008 roku Miasto udzieliło wsparcia w tej formie w kwocie 200.000 zł.  

Dla Organizacji Pożytku Publicznego Miasto zorganizowało po raz piąty Akcję „Stwarzaj 

Szczecin – zostaw 1%”, zachęcająca podatników do przekazywania swojego jednego procenta 

podatku od osób fizycznych organizacjom działającym na rzecz Szczecina. W ramach Akcji 

„Stwarzaj Szczecin – zostaw 1%” wysłano setki listów i emaili, współpracowano ściśle  

z mediami lokalnymi, w urzędach skarbowych w Szczecinie przez okres składania deklaracji 

podatkowych dostępna była w formie ulotkowej pełna lista szczecińskich Organizacji 

Pożytku Publicznego, a w Centrum Handlowo - Rozrywkowym Galaxy zorganizowano  

w dniu 8 marca 2008 roku kolejny festyn dla Organizacji Pożytku Publicznego. Podczas 

imprezy ponad 30 organizacji pożytku publicznego na stoiskach i scenie zaprezentowało 

swoją działalność, zachęcając jednocześnie do przekazania na ich rzecz 1% podatku 

dochodowego.  

Rok 2008 to także rok szczególny dla całego polskiego sektora pozarządowego. We wrześniu 

2008 roku w Warszawie odbywało się V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych,  

w którym wzięli udział, z inicjatywy Miasta przedstawiciele szczecińskich organizacji 

pozarządowych oraz Gminy Miasto Szczecin. Dorobek organizacji pozarządowych został 

zaprezentowany na stoisku miejskim zlokalizowanym na Karkowskim Przedmieściu w dniu 

20 września 2008 roku.  

Ponadto w dniach od 2 do 8 czerwca trwał w Szczecinie II Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. 

W jego ramach zorganizowano w dniach 2 – 6 czerwca 2008 roku Dni Otwarte. Szczecińskie 

organizacje pozarządowe w ilości 34 otworzyły drzwi dla wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców Szczecina. Była to doskonała okazja, aby z działalnością organizacji zapoznać 

się „na żywo”. Wiele z nich przygotowało ciekawe propozycje dla odwiedzających. Konkurs 

na najlepszą prezentację organizacji na Dniach Otwartych, wygrało Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ”Prawobrzeże Szczecin”. W ramach II Tygodnia 

Inicjatyw Pozarządowych odbyła się również w dniach 3 - 4 czerwca uroczystość wręczenia 

nagrody Fundacji Pro Publico Bono dla Fundacji Forum Gryf połączona z debatą 

„Samorządność obywateli fundamentem Rzeczypospolitej”. W dniu 6 czerwca br. na Sali 



Sesyjnej Rady Miasta Szczecin ok. 90 przedstawicieli organizacji uczestniczyło w 

zorganizowanej przez Miasto konferencji pn. „Współpraca organizacji pozarządowych z 

Miastem Szczecin – partnerstwo czy klientyzm?”. Tydzień Inicjatyw Pozarządowych 

zwieńczyło doroczne Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, 

które odbyło się 8 czerwca 2008 roku. Podczas imprezy organizacje pozarządowe 

zaprezentowały swoją działalność na stoiskach wystawienniczych, na scenie oraz na terenach 

zielonych na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II.  W VII Szczecińskim Spotkaniu 

Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI wzięło udział 112 organizacji 

pozarządowych a konkurs na najładniejsze stoisko organizacji pozarządowej wygrała 

Szczecińska Drużyna Wikingów Huggins Hird. Wyróżnienia otrzymali: Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Prawobrzeże Szczecin”. 

 

 

Szczegółowe informacje nt. różnych form współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi można znaleźć także na stronach wwww.szczecin.pl/bop oraz na 

www.platany.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://wwww.szczecin.pl/bop
http://www.platany.org/

