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Załącznik
do Uchwały Nr VII/158/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 03 kwietnia 2007 r.

Program współpracy na 2007 rok 
Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami

 prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WSTĘP

Aktywna społeczność gwarantuje prawidłowy rozwój lokalny. Jedną z form ruchu 
społecznego, która powoduje, że ludzie gromadzą się, zrzeszają i podejmują wspólne 
przedsięwzięcia, jest działalność organizacji pozarządowych. W nich skupiają się 
najaktywniejsi i najbardziej wrażliwi na sprawy społeczne mieszkańcy naszego Miasta. 

Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem Szczecin, 
gwarantująca jak najlepsze relacje, odbywać się powinna na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W równym 
stopniu winna dotyczyć samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. 

Skuteczna forma wykonywania zadań publicznych zakłada korzystanie ze wszystkich 
sił społecznych tkwiących w społeczności lokalnej. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi ułatwi wydobycie i wykorzystanie tych sił w celu dalszego rozwoju naszego 
Miasta.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy na 2007 rok Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, który jest realizacją Polityki Miasta wobec Organizacji,

3) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
4) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego 

podmioty wymienione w art. 3 Ustawy tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego; 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
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d) spółdzielnie socjalne,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
6) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin, 
8) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa 

w art. 11 ust. 2 Ustawy
9) Radzie Organizacji – należy przez to rozumieć Prezydencką Radę Organizacji 

Pozarządowych,
10)Walnym Spotkaniu – należy przez to rozumieć Walne Spotkanie Organizacji 

zwoływane raz w roku przez Prezydenta
11)Biurze – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za 

współpracę z Organizacjami
12)Kosztach administracyjnych – należy przez to rozumieć koszty związane z obsługą 

realizacji zadania, a w szczególności koszty czynszu, mediów, koszty osobowe 
pracowników zajmujących się obsługą zadania

13)Dysponencie – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i kierowników biur 
Urzędu, którzy są dysponentami środków przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych przez Organizacje, dysponentami majątku i środków finansowych Gminy

2. Nadrzędnym celem Programu jest osiągnięcie ładu społecznego poprzez budowanie 
partnerstwa pomiędzy administracją samorządu i Organizacjami.

3. Program określa zasady, formy finansowania i zakres współpracy organów 
samorządowych Miasta z Organizacjami.

ROZDZIAŁ II
CELE PROGRAMU

§ 2. Program ma na celu:
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami,
2) kształtowanie wizerunku Miasta na forum ogólnopolskim poprzez wszechstronne 

wspieranie działalności Organizacji,
3) realizację zapisów Strategii Rozwoju Szczecina,
4) analizę stanu i potrzeb środowiska Organizacji w Mieście,
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia 

i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb 
i rozbudowę zasobów lokalnych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
w oparciu o wszystkie grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci,

6) pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w celu skuteczniejszego zaspokajania 
potrzeb zbiorowych,

7) promowanie aktywności społecznej, w tym działań wolontarystycznych,
8) budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju Miasta w zakresie współpracy Urzędu 
      i podległych mu jednostek z Organizacjami. 

§ 3. W roku 2007 Miasto podejmie działania, których głównym celem będzie:
1) przeanalizowanie wszystkich podjętych uchwał Rady w sposób istotny dotyczących 

Organizacji i przygotowanie projektów nowelizacji oraz unifikacji zapisów 
istniejących dokumentów w terminie do 30 czerwca 2007 roku,
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2) wykorzystanie potencjału Organizacji przy organizacji regat The Tall Ships’ Races 
2007,

3) kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia Inkubatora dla Organizacji 
działających w sferze kultury w ramach utworzonego Muzeum Techniki 
i Komunikacji ZAJEZDNIA SZTUKI,

4) stworzenie w Szczecinie Inkubatora dla Organizacji wraz  z Centrum Wolontariatu 
i Centrum Wspierania Organizacji we współpracy z Organizacjami 
zainteresowanymi podjęciem takich form aktywności,

5) stworzenie systemowego rozwiązania umożliwiającego prefinansowanie projektów 
podejmowanych przez Organizacje, finansowanych w części lub całości ze środków 
zewnętrznych,

6) wypracowanie jasnych i przejrzystych zasad przydziału lokali użytkowych oraz 
nieruchomości dla Organizacji.

ROZDZIAŁ III
FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4. Współpraca Miasta z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:

1) Zlecanie do realizacji zadań publicznych poprzez procedurę Konkursu, tak aby 
Organizacje zawierały większość umów na 2008 rok przed dniem 1 stycznia 2008 roku. 
Zlecanie to odbywać się będzie na zasadach określonych w Ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 
realizację,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 
realizację,

2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w 
celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz                    
na stronach internetowych Miasta,

b) partycypację przedstawicieli Organizacji w działaniach programowych Rady                  
i Urzędu,

c) przekazywanie do Biura przez Organizacje informacji o przewidywanych                                
lub realizowanych w 2007 r. zadaniach ze sfery zadań publicznych, których 
realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.

3) Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych 
Organizacji.

4) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji samorządowej, 
które może nastąpić w razie potrzeby w celu:  

a) przygotowania i opiniowania projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących 
działalności pożytku publicznego,
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b) opiniowania spraw związanych z Programem.

5) Kontynuacja działań w ramach:

a) Rady Organizacji,
b) Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie,
c) Prezydenckiej Rady Kultury,
d) Komisji ds. przydziału pracowni artystycznych,

ze szczególnym uwzględnieniem Rady Organizacji jako ciała najbardziej 
reprezentatywnego wobec Organizacji i korzystaniem ze składu osobowego Rady 
Organizacji do powoływania kolejnych ciał o charakterze doradczym i inicjatywnym.

6) Inne formy współpracy, wspierania Organizacji oraz wzmacniania ich potencjału:

a) możliwość bezpłatnego udostępniania sal, pomieszczeń i nieruchomości,
b) stworzenie systemowego rozwiązania służącego udzielaniu pomocy i poręczeń dla 

Organizacji ubiegających się o środki zewnętrzne na projekty adresowane do 
mieszkańców Szczecina,

c) koordynacja działań i realizacja wspólnych przedsięwzięć i imprez,
d) doradztwo i udzielanie przez instytucje gminne pomocy merytorycznej,
e) możliwość udostępniania Organizacjom lokali komunalnych na preferencyjnych 

warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,
f) promowanie działalności Organizacji poprzez: prowadzenie bazy danych 

o organizacjach na stronach internetowych Miasta, organizowanie spotkań, takich 
jak VI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, czy 
akcji takich jak II edycja „Zostaw 1% w Szczecinie”,

g) inicjowanie i rozwój nowych form współpracy z Organizacjami i organami 
administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,

h) inicjowanie i rozwój nowych form współpracy z Organizacjami z zagranicy oraz 
udzielanie pomocy w kontynuowaniu istniejącej współpracy międzynarodowej,

i) organizacja szkoleń dla przedstawicieli Organizacji,
j) organizacja VIII Walnego,
k) przekazywanie Organizacjom istotnych informacji za pośrednictwem Biuletynu 

Partnerzy oraz mediów lokalnych,
l) rozwój serwisu informacyjnego dla Organizacji na stronach www.szczecin.pl/bop 

oraz www.platany.org.

ROZDZIAŁ IV
ZLECENIE ORGANIZACJOM ZADAŃ 

ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU

§ 5. W roku 2007 Miasto, w miarę potrzeb i możliwości finansowych, będzie powierzać              
lub wspierać realizację zadań publicznych, przedstawionych w poniższej tabeli :
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Lp Obszar zadania I Nazwa zadania
1. Działalność pozalekcyjna organizowana dla dzieci i młodzieży-

zapewnienie zajęć wychowawczych oraz psychoedukacyjnych 
wspomagających dzieci i młodzież

2. Działalność wychowawczo-edukacyjna, wspieranie procesów 
edukacyjnych oraz promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej

3. Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży –
„ szczeciński program edukacji morskiej” 

4.

Nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie

Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży –
„ szczeciński program edukacji ekonomicznej”

5. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci 
i młodzieży w miejscu zamieszkania

6.

Krajoznawstwo oraz 
wypoczynek dzieci 

i młodzieży Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
podczas wakacji w formach stacjonarnych i wyjazdowych

7. Nauka pływania dla dzieci klas I-IV uczniów szkół 
podstawowych Miasta Szczecin w ramach programu 
Powszechnej Nauki Pływania

8.

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu szkolnego

Organizacja aktywnych zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 
adresowanych do uczniów szkół i placówek Miasta Szczecin

Lp Obszar zadania II Nazwa zadania
1. Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii
2. Akademia walki z rakiem
3. Profilaktyka i promocja zdrowia dla dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi
4. Szkoła dla rodziców oczekujących dziecka
5. Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS
6. Wszechstronna aktywizacja osób w wieku podeszłym 
7. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem dla dzieci 

ze szczecińskich szkół 
8. Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy
9. Promocja zdrowia psychicznego poprzez sztukę
10.

Profilaktyka i promocja 
zdrowia

Opieka paliatywna nad osobami w stanie terminalnym
11. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych 

oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu, wzroku, słuchu i układu nerwowego

12. Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno -rehabilitacyjnych 
programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz systemów 
wsparcia ich rodzin

13. Twórczość osób niepełnosprawnych – droga do nawiązania 
kontaktu ze społeczeństwem

14. Aktywizacja zawodowa osób chorych psychicznie poprzez 
pracę wspieraną

15.

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna 
osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie 
systemu wsparcia dla ich rodzin
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16. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie 
schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką 
uzależnień 

17. Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym 
18. Prowadzenie Świetlic Środowiskowych 
19. Prowadzenie niepublicznej, całodobowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej  
20. Programy integracji społecznej osób starszych 
21. Dodatkowe zadania w zakresie pracy ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego 
22. Nowe placówki wsparcia dziennego
23. Promocja rodzicielstwa zastępczego, prowadzenie 

niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego  
24. Powołanie nowego,  niepublicznego ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego
25. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 
26.

Pomoc społeczna

Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 

27. Centrum Integracji Społecznej
28. Promocja zatrudnienia Promocja alternatywnych form zatrudnienia
29. Organizowanie działań: oświatowych, kulturalnych, 

sportowych, ekologicznych i artystycznych połączonych 
z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych

30. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, 
uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto 
Szczecin

31. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie 
Gminy Miasto Szczecin – prowadzenie klubu abstynenta

32.

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –
podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego 
z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych 
w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja Lato 2007”

33. Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie 
psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne – udzielane ofiarom przemocy 
lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie

34. Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych 
w środowiskach zagrożonych narkomanią tj. zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią, udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 

35.

Przeciwdziałanie narkomanii

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii
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Lp Obszar zadania III Nazwa zadania
1. Pozyskanie środowiska nauczycieli do stałej współpracy na 

rzecz środowiska naturalnego w obrębie szkoły, dzielnicy, 
osiedla

2. Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu 
edukacji ekologicznej w szkołach

3.

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Propagowanie i organizowanie akcji tematycznych, w których 
uczestniczyć będzie oraz współdziałać młodzież wraz z 
mieszkańcami miasta Szczecina.

Lp Obszar zadania IV Nazwa zadania
1. Przygotowanie i realizacja festiwali, konkursów, koncertów 

i imprez muzycznych
2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych z edukacją 

artystyczną, amatorskim ruchem artystycznym, programami 
skierowanymi do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych 
(w tym organizacja warsztatów, konkursów, przeglądów 
i festiwali wspierających edukację artystyczną dzieci, 
młodzieży i absolwentów szkół w dziedzinie sztuk wizualnych, 
muzyki, baletu, teatru)

3. Przygotowanie i realizacja programu upowszechniania sztuki, 
techniki i komunikacji społecznej we współpracy ze 
środowiskiem artystycznym Szczecina i lokalną społecznością

4. Przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury 
mniejszości narodowych

5. Przygotowanie i realizacja imprez promujących sztukę słowa 
drukowanego

6. Przygotowanie i organizacja ogólnopolskich imprez w zakresie 
sztuk wizualnych (w tym fotografii, malarstwa, tańca, filmu)

7. Rozwijanie współpracy kulturalnej z zagranicą ze szczególnym 
uwzględnieniem budowania relacji z miastami partnerskimi 
Szczecina

8. Wspieranie i promocja szczecińskiego środowiska studenckiego
9. Wspieranie i promocja szczecińskiego środowiska

artystycznego
10. Wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

Szczecina i regionu Pomorza Zachodniopomorskiego 
(wydawnictwa różnego typu, sesje, seminaria i konferencje 
związane z upowszechnianiem historii miasta i regionu, jego 
kultury i sztuki)

11. Tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki 
współczesnej, w tym wybór, zakup i zabezpieczenie dzieł sztuki 
oraz działalność wystawiennicza, upowszechnianie i promocja 
polskiej sztuki współczesnej a także edukacja w tym zakresie

12. Przygotowanie i realizacja całorocznego programu działań 
kulturotwórczych i artystycznych

13.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja cyklu imprez podtrzymujących 
kresowe tradycje polskie
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Lp Obszar zadania V Nazwa zadania
1. Udział w międzynarodowych zawodach młodzików, juniorów 

młodszych i juniorów
2. Animator sportu w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym 

w osiedlowych klubach sportowych i uczniowskich klubach 
sportowych

3. Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe 
punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Ministerstwo Sportu

4. Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu 
zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby 
sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Ministerstwo Sportu

5. Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych 
w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, 
juniorów i młodzieżowców

6. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu

7. Popularyzacja idei olimpijskiej
8. Szkolenie zawodników objętych przygotowaniami olimpijskimi 

i paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich „PEKIN 2008”
9. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich
10.

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

Szkolenie  w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako priorytetowe ze względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki kadrowe i bazowe, widowiskowość 
imprez sportowych, promocję i społeczne zapotrzebowanie, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia, organizacji 
i udziału w turniejach, mityngach i rozgrywkach 

Lp Obszar zadania VI Nazwa zadania
1. Prowadzenie mini zawodów ekstremalnych w szkołach średnich 

(czynny wypoczynek z elementami krajoznawstwa, 
sportowymi, turystycznymi, przyrodniczymi) pn.: „Rajd Trzech 
Orłów”

2.

Krajoznawstwo oraz 
wypoczynek dzieci 

i młodzieży Zwiększenie atrakcyjności mało znanych, ciekawych miejsc 
Szczecina i województwa w ramach programu „Wasze miejsca, 
nasze trasy”. Uświadomienie potencjału i znaczenia ciekawych 
miejsc Szczecina w ramach programu „Ciekawe miejsca 
w Szczecinie i województwie”

Lp Obszar zadania VII Nazwa zadania
1. Działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich 
przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej 
w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego 
Rynku Unii Europejskiej
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2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów 
i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej

§ 6. Dysponenci dołożą starań aby ogłaszać Konkursy i zlecać zadania na okres co najmniej 
3 lat, a przy ich zawieraniu dopuścić istotne postanowienia dotyczące realizacji zadań:
1) przy zawieraniu umów wprowadzić zapis o możliwości dokonywania przesunięć kwot 

określonych w pozycjach kosztorysu oferty będącej załącznikiem do umowy na 
realizację zadania publicznego do wysokości 10 % dotacji, bez konieczności zawierania 
aneksu. Dokonanie ww. przesunięć będzie możliwe pod warunkiem pisemnego 
powiadomienia Dysponenta o zamiarze wprowadzenia zmian ze szczegółowym ich 
wyartykułowaniem oraz nie zgłoszenia przez Dysponenta, w terminie 14 dni od 
doręczenia wniosku, sprzeciwu co do zamierzonych zmian.

2) dopuścić możliwość kwalifikowania do kosztów realizacji zadania publicznego kosztów 
administracyjnych związanych z realizacją zadania publicznego do wysokości 
20 % całkowitych kosztów jego realizacji. 

§ 7. W 2007 roku Miasto planuje wspólnie z Organizacjami realizację następujących 
przedsięwzięć:

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Nazwa organizatora/
Współorganizatora

1. „Teatr przy łóżku” Zadanie całoroczne Szczecin Pogotowie Teatralne
2. Spotkania twórcze, 

wystawy
Zadanie całoroczne Szczecin Fundacja Pod Sukniami

3. Kaziuki Luty/Marzec Szczecin Stowarzyszenie Przyjaciół 
Wilna, Ziemi Wileńskiej, 
Nowogródzkiej i Polesia 
ŚWITEŹ w Szczecinie 
Książnica Pomorska,
Towarzystwo Miłośników 
Lwowa

4. Zmagania Jazzowe Luty-Grudzień Szczecin Stowarzyszenie Orkiestra 
Jazzowa

5. 46 Międzynarodowy 
Dzień Teatru

Marzec Szczecin Związek Artystów Scen 
Polskich, Klub 13 Muz

6. Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet Pajo Cup 
2007

Marzec Szczecin Miejski Klub Sportowy 
Olimpia

7. Puchar Polski 
w strzelectwie 
sportowym osób 
niepełnosprawnych

Marzec Szczecin Klub Sportowy Inwalidów 
Start

8. Pamiętajmy o 
Tischnerze

Marzec Szczecin Make It Funky Production

9. Inspiracje ‘07 Marzec Szczecin Make It Funky Production
10. Cykl Duathlonów Marzec-Maj Szczecin Klub Sportowy Triathlon
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11. Turniej Wiosny 
w gimnastyce 
artystycznej

Kwiecień Szczecin Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy

12. PP Elity-junior Open 
na torze kobiet 
i mężczyzn z okazji 
Wyzwolenia Miasta 
Szczecina

Kwiecień Szczecin Klub Sportowy Elektro-Bud-
Bogo

13. VI Ogólnopolski 
Konkurs Baletowy 
„Złote pointy 2007” 
i Międzynarodowa 
Gala Gwiazd Baletu

Kwiecień Szczecin Fundacja Balet, 
Opera na Zamku,
Centrum Edukacji 
Artystycznej

14. V Międzynarodowy 
Festiwal 
Saksofonowy 
w Szczecinie

Kwiecień Szczecin Fundacja na Rzecz 
Instrumentów Dętych, 
Filharmonia Szczecińska, 
Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Szczecinie,
Zespół Szkół Muzycznych 
w Szczecinie,
Akademia Muzyczna – filia 
w Szczecinie

15. VI Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów 
Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu

Kwiecień Szczecin Stowarzyszenie Przyjaciół 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Słabo Słyszących

16. Kolarstwo-cykl Kwiecień-Wrzesień Szczecin Uczniowski Klub Sportowy 
Sprint

17. MP w Submission 
Wrestling Jun. i Sen.

Maj Szczecin Stowarzyszenie Sportów 
Walki Bersekers Team 
Otwarte

18. Szczecińskie Dni 
Kultury Łowieckiej

Maj Szczecin Stowarzyszenie Waldschule z 
Eberswalde, Polskie Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgu w 
Szczecinie

19. Niezapominajka na 
Widoku

Maj Szczecin Liga Ochrony Przyrody, 
Polskie Towarzystwo 
Schronisk Młodzieżowych, 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze

20. Międzynarodowy 
Turniej Szermierczy 
“Puchar Ziem 
Północnych” 
we floretach

Maj Szczecin Miejski Klub Sportowy Kusy

21. XIX 
Międzynarodowy 
Turniej Bokserski 
„Gryf Szczeciński”

Maj Szczecin Bokserski Klub Sportowy 
Sztorm
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22. Okręgowy Turniej 
Brydżowy Par

Maj Szczecin Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

23. I Bieg im. Marszałka 
J. Piłsudskiego

Maj Szczecin Klub Sportowy Triathlon

24. Finał MP Szkół 
Wyższych 
w Siatkówce Kobiet

Maj Szczecin Zarząd Środowiskowy 
Akademickiego Związku 
Sportowego

25. Juwenalia 2007 Maj Szczecin Stowarzyszenie Studentów 
Wyższych Uczelni Szczecina 
Studentus

26. II Międzyosiedlowa 
Spartakiada 
Młodzieży Szkół 
Prawobrzeża

Maj/Czerwiec Szczecin Uczniowski Klub Sportowy 
Szmaragd

27. Regaty o Puchar JK 
HOM i Żeglarski 
Dzień Dziecka

Maj/Czerwiec Szczecin Jacht Klub 
Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego

28. Prezentacja sportów 
żeglarskich. Program 
Edukacji Morskiej 
podczas imprez 
miejskich: Piknik 
nad Odrą, Dni 
Morza

Maj/Czerwiec Szczecin Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek Żeglarski

29. Zachodniopomorskie 
Mistrzostwa Szkół 
w Triathlonie 
i Aquatlonie

Maj/Czerwiec Szczecin Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy Tornado

30. X Dni Kultury 
Ukraińskiej

Maj/Czerwiec Szczecin Związek Ukraińców w Polsce

31. Festiwal muzyki 
improwizowanej -
Musica Genera

Maj/Czerwiec Szczecin Stowarzyszenie Teatr Kana

32. Organizacja 
Rodzinnego Festynu 
Rowerowego

Czerwiec Szczecin Szczecińskie Stowarzyszenie 
Ekstremalnych Sportów 
Rowerowych „Bike Squad”

33. Szczecińskie 
Spotkania 
Kulturalno-
Turystyczne 
„Quistorp”

Czerwiec Szczecin Stowarzyszenie Waldschule z 
Eberswalde, Stowarzyszenie 
Nasze Wycieczki

34. Triathlon 
Ks. Pomorskich

Czerwiec Szczecin Klub Sportowy Triathlon

35. Międzynarodowy 
Bieg Uliczny 
Półmaraton Gryfa 
Szczecińskiego

Czerwiec Szczecin Miejski Klub 
Lekkoatletyczny

36. Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
Kajakowej

Czerwiec Szczecin Klub Sportowy Wiskord
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37. Wlk. Nagroda 
Szczecina w sprincie 
klasycznym z cyklu 
Grand Prix

Czerwiec Szczecin Miejski Klub Sportowy Gryf

38. Turniej Piłki 
Siatkowej

Czerwiec Szczecin Stowarzyszenie Sportowe 
Osiedlowy Klub Sportowy 
Prawobrzeże

39. Festiwal Muzyki 
Dawnej

Czerwiec Szczecin Stowarzyszenie Pałacowe

40. Reunion 2007 –
Spotkanie 
szczecińskich 
Żydów

Czerwiec/Lipiec Szczecin Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Żydów w Polsce

41. Cykl otwartych sesji 
i paneli 
dyskusyjnych pn. 
Lista [FO:PA]

II połowa roku Szczecin Stowarzyszenie Operahaus

42. II Edycja Konkursu 
„Nasze 
zachodniopomorskie 
trasy rowerowe”

Czerwiec-Wrzesień Szczecin 
i okolice

Stowarzyszenie „Nasze 
wycieczki”

43. Mecz Dzielnicy 
Północ

Lipiec Szczecin Osiedlowy Klub Sportowy 
Świt

44. Międzynarodowy 
Rajd Ekstremalno-
Przygodowy pn.: 
„Rajd Trzech 
Orłów”

Lipiec Szczecin 
i okolice oraz 
tereny 
przygraniczne po 
stronie Niemiec 
i Polski

Ognisko Sportów 
Ekstremalnych Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Szczecinie,
Komenda Miejska Policji, 
Korpus Północno–Wschodni, 
Młodzieżowa Rada Miasta,
Pomorski Oddział Straży 
Granicznej

45. Etapowe Regaty 
Turystyczne

Lipiec Zalew 
Szczeciński, 
Zatoka Pomorska

Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek 
Żeglarski,
Centralny Ośrodek 
Żeglarstwa w Trzebieży,
Polskie Radio Szczecin,
Gminy nad Zalewem 
Szczecińskim

46. Międzynarodowy 
Festiwal „Teatr Bez 
Granic”

Lipiec Szczecin Polski Związek Głuchych, 
Teatr ARBOS – Austria

47. Puchar Europy 
w Wielobojach

Lipiec Szczecin Miejski Klub 
Lekkoatletyczny

48. Ogólnopolska 
Olimpiada 
Młodzieży

Lipiec/Sierpień Szczecin Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej promujące 
dyscypliny: kolarstwo, 
pływanie, lekkoatletykę
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49. Bałtycki Festiwal 
Piłki Ręcznej

Sierpień Szczecin Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy

50. Regaty The Tall 
Ships’ Races

Sierpień Szczecin m. in. Miejski Klub 
Sportowy Olimpia

51. Nocny Mityng 
Skoku o Tyczce

Sierpień Szczecin Miejski Klub 
Lekkoatletyczny

52. Jesienne Prezentacje 
Morskie

Wrzesień Szczecin Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej promujące sporty 
wodne

53. II Performance 
Intermedia Festiwal

Październik Szczecin Stowarzyszenie Officyna, 
Muzeum Narodowe 
w Szczecinie

54. Festiwal Myśli 
Drukowanej 2007

Październik Szczecin Stowarzyszenie Operahaus

55. Memoriał 
Kołakowskich 
w gimnastyce 
sportowej

Październik Szczecin Miejski Klub Sportowy Kusy

56. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Dokart

Październik/Listopad Szczecin Stowarzyszenie Officyna

57. Międzynarodowe 
Zawody Judo

Listopad Szczecin Uczniowski Klub Sportowy 
Bushido-Morus

58. Grand Prix 
w pływaniu

Listopad Szczecin Miejski Klub Pływacki

59. Tworzenie 
regionalnej kolekcji 
sztuki współczesnej 
w ramach projektu 
ministerialnego 
„Znaki Czasu” 
i realizacja wystaw 
kolekcji

Listopad/Grudzień Szczecin Stowarzyszenie Zachęta 
Sztuki Współczesnej

60. Mikołajkowy 
Turniej Gimnastyki 
Artystycznej

Grudzień Szczecin Miejski Klub Sportowy Kusy

61. Mikołajkowy 
Turniej Piłki 
Ręcznej

Grudzień Szczecin Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Prezydent oraz Rada zobowiązane są do konsultowania ze sobą wszelkich 
planowanych zmian w lokalnym prawie dotyczącym Organizacji. 

2. Prezydent przygotuje i przedłoży Radzie Raport z realizacji Programu na 2007 rok 
w terminie do 30 czerwca 2008 roku, podając go jednocześnie do publicznej wiadomości. 
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3. Rada Organizacji przygotuje i przedłoży Walnemu Spotkaniu Raport z realizacji 
Programu na 2007 rok oraz sprawozdanie z działalności za 2007 rok w terminie do 30 marca 
2008 roku.

4. W terminie do 15 listopada 2007 roku Rada uchwali Program współpracy 
z Organizacjami na 2008 r.


