
     Załącznik do Raportu  

z realizacji Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  

w 2016 roku  

 

ZADANIA PUBLICZNE, KTÓRE BYŁY PRZEWIDZIANE DO ZLECANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM  
ZGODNIE Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK 

 

1) w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego:  

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 

 

Rzeczywista kwota 

przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Ratownictwo  

i ochrona ludności  

(art. 4 ust. 1 pkt 23 

Ustawy) 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Ratownictwo i ochrona ludności 

(zadanie zlecane w trybie ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej)  

240.000 240.000 WZKiOL 

Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych 

 

590.000 630.000 WZKiOL 

 

2) w obszarze edukacji i nauki: 

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy 

Nazwa zadania Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie 

(art. 4 ust. 1 pkt 14 

Ustawy) 

„Aktywny Szczecin” - organizacja 

imprez i przedsięwzięć sportowych, 

sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-

wychowawczych. 

0 65.400 WOś 

Wypoczynek dzieci 

i młodzieży  

(art. 4 ust. 1 pkt 15 

Zimowy wypoczynek dzieci 

i młodzieży szkolnej w 2016 roku 

 

70.000 59.649 WOś 
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Ustawy) Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 

szkolnej w 2016 roku  

200.000 282.960 WOś 

 

3) w obszarze gospodarki komunalnej:  

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego  

(art. 4 ust. 1 pkt 18 

Ustawy)  

Sterylizacja i kastracja kotów wolno 

żyjących 

16.000 16.000 WGKiOŚ 

Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla 

kotów wolno żyjących 

25.000 25.000 WGKiOŚ 

Prowadzenie Centrum Informacji 

Turystycznej w Szczecinie: przy ul. 

Kopalnianej 12 (Szczecińskie Centrum 

Informacji Turystycznej 

"Szmaragdowe-Zdroje")wraz 

z udostępnieniem turystom punktów 

publicznego dostępu do Internetu 

(PIAP) i punktów bezprzewodowego 

dostępu do Internetu (Hot Spot) 

305.000 207.570 WGKiOŚ 

 Prowadzenie Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt  

w Szczecinie 

500.000 0 WGKiOŚ 

 

4) w obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji:  
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Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na 

realizację zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

(art. 4 ust. 1 pkt 17 

Ustawy)  

Szkolenie dzieci i młodzieży 

prowadzone przez podmioty realizujące 

zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej, które: 

- uzyskały punkty we 

współzawodnictwie sportowym 

- nie uzyskały punktów we 

współzawodnictwie sportowym 

- uczniowskie kluby sportowe 

 

 

 

2.600.000 

 

600.000 

 

400.000 

 

 

 

2.485.500 

 

470.000 

 

389.050 

 

 

 

 

 

 

WS 

Organizacja imprez sportowych na 

terenie Miasta Szczecin  

2.600.000 952.000 WS 

 

Popularyzacja Idei Olimpijskiej 

 

10.000 0 WS 

Program przygotowań olimpijskich, 

paraolimpijskich 

i igrzysk głuchych 

 

400.000 

 

400.000 

WS 

Program wsparcia sportu 

profesjonalnego: 

- sporty indywidualne 

- dyscypliny halowe 

-w dyscyplinach olimpijskich 

w sportach wodnych 

- wspieranie piłki nożnej 

 

 

200.000 

3.500.000 

485.000 

 

1.055.000 

 

 

365.000 

5.100.000 

590.000 

 

740.000 

 

 

 

WS 

 Organizacja imprezy sportowo-

edukacyjnej pn. "II halowa Olimpiada 

Przedszkolaków" na terenie Gminy 

Miasto Szczecin 

 

0 

 

40.000 

 

WS 
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 Organizacja przedsięwzięć sportowych 

i rekreacyjno - turystycznych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej  

 

20.000 

 

14.000 

 

WOś 

5) w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:  

 

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Działalność na rzecz 

mniejszości 

narodowych 

i etnicznych oraz języka 

regionalnego 
(art. 4 ust. 1 pkt 

5 Ustawy) 
 

Wspieranie działalności na rzecz 

mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego 

 

15.000 

 

15.000 

BOP 

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, sztuki 

w Szczecinie  

1.865.000 1.824.000 WK 

Prowadzenie Inkubatora dla 

Organizacji działających w sferze 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego 

325.000 325.000 BOP 

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 

60.000 60.000  

BOP  
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6) w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej:  

  

Obszar zadania  

art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

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)  
 

 

 

Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie  

762.720 875.390 WSS  
 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

intelektualnie poprzez dofinansowanie 

miejsc w mieszkaniu chronionym  

180.000 180.000 WSS  
 

Program integracji społecznej - ośrodki 

wsparcia dziennego dla osób starszych 

300.000 

 

317.744 WSS  
 

Pomoc na rzecz osób bezdomnych - 

zapewnienie schronienia osobom 

bezdomnym, wymagającym stałego 

wsparcia ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność  

830.000 830.000 WSS  
 

Wsparcie osób w trudnej sytuacji 

życiowej wybranymi świadczeniami 

rzeczowymi w postaci oferowania 

nieodpłatnie artykułów 

żywnościowych, odzieży, artykułów 

higienicznych, możliwości kąpieli  

 

30.000 54.000 WSS  
 

Rehabilitacja społeczna osób 

bezdomnych  

1.000.000 1.000.000 WSS  
 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

dla osób bezdomnych 

i nieubezpieczonych  

60.000 60.000 WSS 
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Posiłek dla potrzebujących  1.586.020 1.018.000 WSS 

Organizowanie i prowadzenie 

Dziennego Domu „Senior – WIGOR”  

213.625 213.625 WSS 

Prowadzenie Biura Porad 

Obywatelskich 

57.000 
 

56.792 BOP  
 

Wspieranie rodziny  

i systemu pieczy  

zastępczej  

(art. 4 ust. 1 pkt 1a 

Ustawy)  
 

Prowadzenie placówek wsparcia 

dziennego  

1.902.240 1.997.530 WSS  

 

Zapewnienie opieki i wychowania 

dzieciom 

w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych typu 

socjalizacyjnego  

550.000 550.000 WSS  

 

Prowadzenie placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu rodzinnego  

1.123.658 1.123.658 WSS  

 

Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie 

procesu usamodzielnienia osób 

dorastających w rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej na 

terenie Szczecina  

192.448 149.000 WSS  

 

Prowadzenie szkół rodziców  24.000 24.000 WSS 

Działania w ramach programu 

"Szczecin Przyjazny Rodzinie" 

 

 

20.000 20.000 WSS 
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Działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym  

(art. 4 ust. 1 pkt 2 

Ustawy) 

Prowadzenie Centrum Integracji 

Społecznej 

 

401.760 401.760 WSS 

Ochrona  

i promocja zdrowia 
(art. 4 ust. 1 pkt 

6 Ustawy)  
 

Opieka paliatywna 58.200 

 

58.200 WSS  

 

Działalność  

na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

(art. 4 ust. 1 pkt 

7 Ustawy)   

Organizowanie i rozwijanie 

różnorodnych form wsparcia oraz 

działań o charakterze aktywizującym 

i integracyjnym na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

 

320.000  

 

 

 

 

 

770.523 

 

WSS 

 

 
 

Wczesna rehabilitacja dzieci 

niepełnosprawnych oraz prowadzenie 

systemu wsparcia dla ich rodzin  

195.000 

 

 

WSS   
 

 

Prowadzenie kompleksowych form 

wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-

rehabilitacyjnych, zapobiegających 

marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych 

  

280.000  

WSS 

 

 

Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej 

195.000 189.507,02 WSS  
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Przeciwdziałanie 

uzależnieniom  

i patologiom 

społecznym  

(art. 4 ust. 1 pkt 32 

Ustawy)   

Wdrażanie i kontynuacja programów 

z zakresu profilaktyki selektywnej 

skierowanych do osób zagrożonych 

narkomanią: dzieci, młodzieży 

i dorosłych  

100.000 100.000 WSS   

 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii  

80.000 80.000 WSS   

 

Terapia i psychoterapia indywidualna 

i grupowa skierowana do 

użytkowników narkotyków: osób 

uzależnionych i przyjmujących 

narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich 

bliskich  

170.000 170.000 WSS   

 

Udzielanie wsparcia środowiskom 

abstynenckim poprzez prowadzenie 

klubu abstynenta na terenie Szczecina  

170.000 168.650 WSS   

 

Organizacja działań profilaktycznych 

(w tym zajęć: rekreacyjnych, 

sportowych, kulturalno-oświatowych) 

dla mieszkańców Szczecina jako formy 

zagospodarowania czasu wolnego, 

alternatywy wobec nudy i stosowania 

substancji psychoaktywnych 

 

200.000 133.000 WSS   

 

Organizacja wypoczynku letniego 

z elementami profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, terapii 

wspomagającej rozwój dziecka dla 

dzieci z rodzin objętych pomocą 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Szczecinie i środowisk rodzicielstwa 

zastępczego w Szczecinie  

850.000 760.134,11 WSS   
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Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin 

i dzieci zagrożonych 

i dotkniętych Płodowym Zespołem 

Alkoholowym (FAS) 

 

90.000 90.000 WSS   

 

Profilaktyka selektywna prowadzona 

na rzecz dzieci i młodzieży – osób, 

które cechuje wysoka ekspozycja na 

czynniki ryzyka w odniesieniu do 

problemu alkoholowego  

80.000 80.000 WSS   

 

 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w wykonywaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w tym 

rodziny z problemem przemocy  

251.000 251.000 WSS 

 

7) w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:  

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz 

zwiększanie 

świadomości prawnej 

społeczeństwa 

(art. 4 ust. 1 pkt 

1b Ustawy)  

Prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie Miasta 

Szczecin w roku 2016. 

0 473.458,92 BOP 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności 

Wspieranie działań i przedsięwzięć 

umacniających tożsamość lokalną 

mieszkańców  

185.000 53.000 WGKiOŚ 
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lokalnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 

13 Ustawy)  
 

Badania opinii społecznej w ramach 

kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

30.000 20.000 BPM 

Dialog społeczny - organizacja cyklu 

spotkań z mieszkańcami w bieżących 

sprawach miasta 

40.000 0 BPM 

Organizacja forum współdecydowanie 

 

15.000 0 BOP 

Program wsparcia małych ulepszeń 

miejskich 

 

30.000 0 BOP 

Promocja 

i organizacja 

wolontariatu 
(art. 4 ust. 1 pkt 27 

Ustawy) 

Prowadzenie centrum wolontariatu 

 

85.000 85.000 BOP 

Działalność na rzecz 

organizacji 

pozarządowych  

oraz podmiotów 

wymienionych  

w art. 3 ust.3,  

w zakresie określonym  

w art.4 ust. 1 pkt 1-32 

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 

 

130.500 

 
 

 

227.021 

BOP  
 

Prowadzenie centrum wspierania 

Organizacji 

 

 

 
 

155.000 185.000 BOP 
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Przygotowanie i realizacja konferencji, 

seminariów, spotkań, imprez, 

wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w ramach Tygodnia Inicjatyw 

Pozarządowych 

(X edycja) oraz spotkania kończącego 

TIP – Spotkania Organizacji 

Pozarządowych POD PLATANAMI 

(XV edycja) 

110.000 110.000 BOP 

Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – 

Lokalnego Centrum Aktywności 

Obywatelskiej w Szczecinie  

50.000 50.000 BOP  

 Polepszenie infrastruktury 

Szczecińskiego Inkubatora Kultury z 

racji realizacji zleconego przez Gminę 

Miasto Szczecin wieloletniego zadania 

publicznego pn. Prowadzenie 

Inkubatora dla Organizacji 

Pozarządowych działających w sferze 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, w budynku 

położonym przy Al. Wojska Polskiego 

90. 

0 100.000 BOP 
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8) w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego:  

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł)  
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział 

odpowiedzialny  
 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy,  

w tym rozwój 

przedsiębiorczości  

(art. 4 ust. 1 pkt 11 

Ustawy)  

Dofinansowanie przez Miasto działań 

obejmujących: promocję 

przedsiębiorczości oraz działalność 

szkoleniową, informacyjną 

i wydawniczą skierowaną do 

przedsiębiorców szczecińskich oraz 

osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą 

72.000 72.000 WOIiB  

(obecnie BS) 

Przygotowanie przedsiębiorców, 

studentów i absolwentów do 

prowadzenia działalności gospodarczej 

w Unii Europejskiej  

70.000 70.000 WOIiB 

(obecnie BS) 

 

 

Wsparcie przez Miasto inicjatyw lokalnych przejawianych przez mieszkańców w 2016 r.: 

 

Obszar zadania  

z art. 4 Ustawy  

Nazwa zadania  Kwota zaplanowana na 

realizację zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na 

realizację zadania 

(zł) 

Wydział odpowiedzialny  
 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot  

i społeczności 

lokalnych  

(art. 4 ust. 1 pkt 13 

Ustawy)  

 

Społeczne Inicjatywy Lokalne 

 

 

700.000 

 

676.286,04 

 

WIM  
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Rezerwa na organizację konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej organizacji, udzielanie przez Miasto dotacji w trybie 

pozakonkursowym w roku 2016:  

Rezerwa na organizację Konkursów 

ogłaszanych  

z inicjatywy własnej oraz udzielanie dotacji 

w trybie pozakonkursowym  

Kwota zaplanowana na realizację 

zadania (zł) 
 

Rzeczywista kwota 

przekazana na realizację 

zadania (zł) 

Wydział odpowiedzialny  
 

84.000 97.380 WGKiOŚ 

169.953 222.979 WS 

100.000 164.000 WK 

30.000 40.589 BOP 

10.000 37.492 WOś 

100.000 153.939 WSS 

30.000 32.000 BPM 

 

 


