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Sprawozdanie z realizacji w 2014 r.  
„Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

 

Uchwałą Nr XXXVIII/212/13 z dnia 26 listopada 2013 r. Rada Powiatu 

Słubickiego uchwaliła „Program Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                     

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, 

określający zakres działań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.   

Głównym celem tworzenia przedmiotowego Programu jest kształtowanie 

demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Służyć 

temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów 

społecznych. 

Powiat Słubicki w roku 2014 uczestniczył jako organizator i współorganizator                 

w licznych przedsięwzięciach zorganizowanych z inicjatywy bądź przy udziale 

organizacji pozarządowych oraz zrealizował cele szczegółowe Programu Współpracy                        

z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie: 
 

1) Ochrona i promocja zdrowia: 

Podczas imprez organizowanych przez powiat pracownicy Starostwa wspólnie 

z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słubicach                        

i pielęgniarkami z NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. oraz członkami 

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko - Powiatowy w Słubicach 

organizowali stoisko, gdzie można było bezpłatnie zmierzyć ciśnienie krwi,                   

tkankę tłuszczową, stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy                              

oraz zapoznać się instruktażem samobadania piersi i jąder na specjalistycznych 

fantomach.  

W ramach promowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci powiat wsparł 

organizowaną przez Komendę Powiatową Policji dla dzieci akcję pn. „Bezpieczna 

zerówka” - przekazując materiały promocyjne oraz nagrody dla dzieci, które zajęły 

pierwsze trzy miejsca. 

W związku z obchodami Dnia Europy 9 maja pracownicy Starostwa  

przeprowadzili akcję pod nazwą „W dzień Europy bądź zdrowy!”, w ramach której 

wraz z pracownikami NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o.                           

oraz pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słubicach                            

i zaproszonymi przedstawicielami organizacji pozarządowych zorganizowali                  

przed budynkiem Starostwa stoisko zdrowotne, w którym można było: 

 uzyskać bezpłatne porady dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej;  

 obejrzeć pokaz samobadania piersi i samokontroli jąder (pokaz na fantomach);  

 bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we krwi oraz ciśnienie krwi;  

 otrzymać ulotki i foldery związane z ochroną zdrowia, zdrowym stylem życia                 

oraz zdrową żywnością. 



2 
 

 

25 maja na placu Bohaterów w Słubicach odbył się Powiatowy Piknik 

Organizacji Pozarządowych „Pola Nadziei”. Celem imprezy była promocja  

działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego, które w dniu 

organizacji pikniku połączyła wspólna kwesta na rzecz stowarzyszenia Hospicjum 

Św. Wincentego â�Paulo w Słubicach. Podczas pikniku prowadzone były licytacje,      

z których dochód przeznaczony został na wsparcie działalności hospicjum. W trakcie 

pikniku odbyły się otwarte panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni goście 

oraz mieszkańcy dyskutowali o stanie środowiska naturalnego powiatu, aktywności 

społecznej mieszkańców i ich zdrowiu. 
 

2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

 Powiat włączył się w organizację obchodów następujących imprez: 

 Piknik rodzinny w dniu 3 maja, na który Starostwo przekazało materiały 

promocyjne na potrzeby organizacji konkursów i quizów.   

 „Międzynarodowy Dzień Inwalidy - Ownice 2014”. W ramach ww. przedsięwzięcia 

na uczestników obchodów czekało wiele atrakcji, m.in. wspólna biesiada                    

i zabawa przy muzyce oraz możliwość wzięcia udziału w konkursie karaoke                        

i w zawodach strzeleckich. 

 Piąta „Spartakiada Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych” 17 czerwca                

na terenie Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy. Impreza została 

zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach, Gminny Ośrodek 

Kultury w Górzycy, Klub Sportowy „Odra” Górzyca oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Słubicach. 

 Festiwal Aniołów w Polsko - Niemieckim Centrum Spotkań  w Górzycy w dniach             

11-12 grudnia. 

 I Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w  Rzepinie. 
 

Wydział Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa 

współpracował z Lubuskim Oddziałem PFRON w Zielonej Górze w zakresie 

przekazywania informacji o podejmowanych działaniach, możliwości dofinansowania 

ze środków PFRON, prowadzonych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych  itp. 

Współpracowano także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach                  

w zakresie spraw związanych z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Żabicach, 

Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince oraz 

stowarzyszeniami. Pracownicy Wydziału przekazywali i rozpowszechniali na stronie 

internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa informacje o trwających kampaniach                  

i realizowanych projektach na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
 

3) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 
 

 8 października w Nowym Młynie przy Ścieżce Edukacyjno - Przyrodniczej 

„Bobrowym Szlakiem” zostało zorganizowane uroczyste spotkanie dla seniorów                        

z powiatu słubickiego w ramach obchodów XV Lubuskiego Tygodnia Seniora, który 
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odbył się pod hasłem „Lubuska Aktywność Obywatelska”. Na spotkanie licznie 

przybyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zrzeszających w swoich 

szeregach przede wszystkim osoby starsze. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele Zarządu Powiatu Słubickiego.  

Powiat aktywnie włączał się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym, organizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in.:  

 „Powitanie wiosny”, 

 XIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z Domów  

Dziecka pn. „Wszystkie dzieci Nasze Są”, 

 Otwarty Mitting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,  

 Dzień Seniora w Czarnowie, 

 Piknik Integracyjny w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie  

aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”, 

 „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”,  

 Spotkanie Osób Starszych pn. „Seniorom wczoraj, dzisiaj i jutro” w Żabicach, 

 Gala Wolontariatu zorganizowana przez Cybińskie Stowarzyszenia Rozwoju 

Pro - Eko w Cybince,  

 Konkurs „Cukro  Quiz”, mający na celu zwiększenie ogólnej świadomości 

młodzieży  na temat cukrzycy, 

 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, 

 Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 Obchody Dnia Białej Laski, 

 konkurs plastyczny pt. „Rodzina na medal - wolna od przemocy”, 

 XXI Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. 
 

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:  
 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu powiat realizował poprzez Wydział 

Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa we współpracy                          

z powiatowymi jednostkami oświatowymi, Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  

oraz stowarzyszeniami i klubami sportowymi funkcjonującymi na terenie powiatu. 

Współdziałano z organizacjami ogólnopolskimi i regionalnymi w organizacji imprez 

sportowych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym.  

Do najważniejszych przedsięwzięć, w których współorganizację zaangażowany 

był powiat, zaliczyć można m.in. : 

 77 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym w Bieganowie, 

 II Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w piłce ręcznej chłopców, 

 IV Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w strzelectwie pneumatycznym, 

 Wojewódzkie Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej LOK, 

 Biegi Przełajowe pn. „XVI Golicka Mila”,  

 II Halowy Turniej o Puchar Prezesa Zorzy Kowalów, 

 I Turniej Halowy Zorza Biznes Cup, 

 Turniej Piłkarski Żaków w Lubiechni Wielkiej, 
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 VII Powiatowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Wędkarskie o Puchar  

Przechodni  Starosty Słubickiego, 

 Memoriał im. Ks. Wojciecha Krajenty – zawody spławikowo - gruntowe rozegrane  

na jeziorze Grzybno, 

 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Grand Prix Polski „PUCHAR ODRY 2014”, 

 Finał Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”,  

 II Turniej Odra Pławidło Cup, 

 Wyścig Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym sezonu 2014-2015, 

 Powiatowe zawody wędkarskie dla dzieci o Puchar Starosty Słubickiego,  

 Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn MDP według CTIF                     

oraz Drużyn OSP, 

 Turniej Golfa o Puchar Starosty i Burmistrza Słubic,  

 Wojewódzkie Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji 96 rocznicy 

Święta Niepodległości RP, 

 Halowy Turniej o Puchar „Skrzaty i Przyjaciele”, 

 „Sportowa Gwiazda – Sportowe Zakończenie Lata - 2014”, 

 25 Narodowe Uliczne Biegi Niepodległościowe, 

 VII edycja Olimpiada Sołectw, 

 I Turniej Kajakowo - Rowerowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Starosty 

Słubickiego, 

 6 edycja Słubickiej Ligi Siódemek, 
 

5) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
 

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury opierała się                         

na współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami gminnymi oraz innymi 

jednostkami i organizacjami pozarządowymi. Zadania realizowano w oparciu                  

o przyjęty preliminarz wydatków na imprezy kulturalne i uroczystości 

okolicznościowe. Starano się racjonalnie gospodarować środkami budżetowymi 

przeznaczonymi na ten cel, z których współfinansowano wiele imprez i uroczystości. 

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przy współudziale 

organizacji pozarządowych z terenu powiatu słubickiego w roku 2014                              

zaliczyć można m. in.: 

 piknik organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. „Poznajmy się –                           

III Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji  

pozarządowych” - 7 czerwca w Ośnie Lubuskim; celem projektu było 

zintegrowanie przedstawicieli III sektora z Polski i z Niemiec; 

 piknik wolontariuszy z terenu powiatu słubickiego - 30 sierpnia w Sądowie                      

w gminie Cybinka; 

 Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych „Pola Nadziei” zorganizowany 

przez powiat 25 maja - celem imprezy była promocja działalności organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu słubickiego, które w tym dniu połączyła 

wspólna kwesta na rzecz stowarzyszenia Hospicjum Św. Wincentego â�Paulo                  

w Słubicach. Między występami dzieci i młodzieży ze słubickich przedszkoli               

http://www.powiatslubicki.pl/index.php?id=52&tx_ttnews%5btt_news%5d=1199&cHash=5c8c10459e07985d9494c9fface9cea2
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oraz szkół prowadzone były licytacje, z których dochód przeznaczony został                     

na wsparcie działalności hospicjum. W trakcie pikniku odbyły się otwarte panele 

dyskusyjne, podczas których zaproszeni goście oraz mieszkańcy dyskutowali                    

o stanie środowiska naturalnego powiatu, aktywności społecznej mieszkańców                  

i ich zdrowiu. Piknik zrealizowany został w ramach projektu „Modelowe tango” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Organizatorami pikniku byli: Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum, Powiat Słubicki oraz Stowarzyszenie Hospicjum św. Wincentego                      

a' Paulo w Słubicach.  
 

6) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 
 

 Do najważniejszych przedsięwzięć, w których organizację włączył się powiat, 

można zaliczyć:  

 IV Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Szkół Leśnych, 

 VIII Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta, 

 Powiatowy Konkurs Matematyczny, 

 VII konkurs chemiczny „Chemia dla każdego”, 

 XV edycja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne 

wakacje z LUPO”, 

 EURONALIA 2014,  

 Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pn. „Wszystkie dzieci nasze są…”,  

 XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego, 

 Lokalny Konkurs Krasomówczy, 

 Bal Mikołajkowy w Żłobku Samorządowym „Bajka” w Słubicach,  

 konkurs historyczny pt: „Nie powinniśmy zapomnieć o potwornościach                        

II Wojny Światowej, o okrucieństwach i masowej zagładzie ludzkości”, którego 

organizatorem było Miejsko - Gminne Stowarzyszenie Kombatantów RP                            

i Byłych Więźniów Politycznych w Słubicach, 

 VI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych pod hasłem „Oddech 

natury”, którego organizatorem było Przedszkole Samorządowe Nr 3 „Miś 

Uszatek”  w Słubicach, 

 Finał Konkursu Historycznego o II Wojnie Światowej, 
 

7) Promocja powiatu: 
 

16 marca w miejscowości Czarnów odbyło się spotkanie integracyjne                    

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Powiat ufundował nagrody dla kobiet 

uczestniczących w ww. przedsięwzięciu.  

28 marca w siedzibie Starostwa odbyły się eliminacje szczebla powiatowego 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Powiat ufundował nagrody dla zwycięzców pierwszych miejsc w kategoriach 

wiekowych oraz pokrył koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Słubickiego                         

na eliminacje wojewódzkie.   
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23 maja odbył się piknik z okazji Święta Straży Granicznej, który powiat wsparł 

finansowo.  

 Powiat udzielił także wsparcia finansowego na zorganizowanie festynów 

rodzinnych w Trześniowe, Siennie, Połęcku, Gronowie, Lubieniu i Żabicach.  

30 sierpnia w Kożuchowie odbyło się XVI Lubuskie Święto Plonów, podczas 

którego pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji i Spraw Społecznych 

Starostwa promowali Powiat Słubicki na stoisku informacyjno - promocyjnym.  

   6 września w Radowie i w Grzmiącej, a 13 września - w Drzecinie, odbyły się 

dożynki gminne, których organizację współfinansował powiat.   

   23 października odbyły się Targi Pracy i Edukacji, których współorganizatorem 

był powiat.   
 

8) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 
 

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata”                        

w Cybince wzięli udział w przedsięwzięciu pn. „Spotkania z przyrodą”. Pierwsze 

spotkanie odbyło się w Placówce, gdzie wychowankowie wysłuchali prezentacji                     

pt. „Jerzyk - mały król miejskich przestworzy”. Drugie spotkanie miało charakter 

wyjazdowy. Dzieci i młodzież z Placówki 22 lutego uczestniczyli w Collegium 

Polonicum w Słubicach w wykładzie pt. „Nocny rechot i tańce w wodzie - życie 

polskich płazów”. Prezentację w bardzo ciekawy sposób poprowadził Jan Kaczmarek 

- wieloletni kierownik Sekcji Herpetologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM.  

Wychowankowie  „Naszej Chaty” na zaproszenie Celowego Związku Gmin - 

CZG 12 wzięli także udział w pikniku ekologicznym podsumowującym akcję 

edukacyjno - konkursową „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” prowadzoną 

w Placówce od października 2013 roku do czerwca 2014 r. 

22 kwietnia uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie obchodzili 

Światowy Dzień Ziemi, podczas którego zbierali śmieci w pobliskim lasku                       

oraz pielęgnowali zasadzone przez nich przy Ośrodku drzewka i krzewy. 

Pracownicy Starostwa zamieszczali na stronie internetowej powiatu informacje 

na temat akcji proekologicznych, m.in. akcji społecznej „Ratujmy Skowronki”,            

w której realizację włączyła się Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej       

w Słubicach. Celem akcji było uświadomienie mieszkańcom powiatu istnienie 

realnego zagrożenia związanego z wypalaniem traw, nieużytków, pasów poboczy 

dróg i innych terenów oraz negatywnych skutków oddziaływania na środowisko 

naturalne.  
 

9) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 
 

W ramach podtrzymania tradycji wychowania patriotycznego oraz 

upowszechniania problematyki z zakresu powszechnej samoobrony ludności                         

i obrony cywilnej, a tym samym pogłębiania wiedzy i umiejętności, 6 marca w sali 

konferencyjnej Starostwa pod patronatem Starosty Słubickiego odbył się konkurs                  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słubickiego z okazji 

Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej.  
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Powiat współorganizował konkurs historyczny pt: „Nie powinniśmy zapomnieć                 

o potwornościach II Wojny Światowej, o okrucieństwach i masowej zagładzie 

ludzkości”. Organizatorem konkursu, który odbył się 20 marca, było Miejsko - 

Gminne Stowarzyszenie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych                              

w Słubicach, którego członkowie wygłosili w ramach przedsięwzięcia wykład                        

pt. „Przyczyny i skutki II Wojny Światowej” oraz „Wykopmy nacjonalizm z polskich 

stadionów”.  

Ponadto na stronie internetowej powiatu zamieszczano informacje dotyczące 

wydarzeń historycznych o tematyce tradycji narodowej oraz przedsięwzięć 

organizowanych na terenie powiatu o charakterze patriotycznym.   
 

10)  Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających                    

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy: 
 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach zorganizowało w 2014 roku            

na terenie powiatu pięć giełd pracy.  

Ponadto w ramach akcji „Lato z OHP” Centrum przeprowadziło cykl spotkań                      

z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „Kreatywne inspiracje z doradcą zawodowym                       

i pośrednikiem pracy”.  

23 października w Collegium Polonicum w Słubicach  odbyły się V Targi  

Edukacji i Pracy pod hasłem EDUKACJA - PRACA – KARIERA. Organizatorami 

targów byli: Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe 

Centrum Kariery w Słubicach, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Starostwo 

Powiatowe w Słubicach. Targi Pracy po raz kolejny pozwoliły osobom bezrobotnym                     

i poszukującym pracy na bezpośredni kontakt z pracodawcami oraz ich ofertą 

zatrudnienia.  

Na stronie internetowej powiatu zamieszczano informacje na temat projektów  

w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanych do mieszkańców powiatu. 
 

11)  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów                   

i współpracy między społecznościami: 
 

Powiat Słubicki realizował w roku 2014 projekt pn. „Poznajmy się –                                

III Transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych”. 

Celem projektu było zintegrowanie przedstawicieli III sektora z Polski i z Niemiec 

poprzez udział w transgranicznym pikniku, który odbył się 7 czerwca                               

w Ośnie Lubuskim. 

Powiat Słubicki realizował również w roku 2014 projekt transgraniczny                          

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „II transgraniczne zawody 

wędkarskie w Powiecie Słubickim”. Partnerem w realizacji projektu były Koła 

Wędkarskie działające na terenie Powiatu.    

12 grudnia w remizie strażackiej w niemieckiej miejscowości Jacobsdorf                         

w Powiecie Odra - Szprewa odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Słubicach z Komendą 

Ochrony Przeciwpożarowej powiatu Odra - Szprewa w roku 2014.  
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Ponadto na stronie internetowej powiatu publikowane były informacje na temat 

działań na rzecz integracji europejskiej, w tym np. działania transgranicznych 

podmiotów działających na terenie powiatu, konferencji o tematyce europejskiej itp.    
 

12) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości: 
 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach w ramach akcji „Lato z OHP” 

przeprowadziło cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „Kreatywne inspiracje 

z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy”.  
 

13)  Porządku i bezpieczeństwa publicznego: 
 

29 stycznia w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się spotkanie 

zorganizowane w ramach akcji prewencyjno - edukacyjnej realizowanej                          

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach                              

pod patronatem Starosty Słubickiego. Spotkanie poświęcone było zabezpieczeniom 

pożarowym.  

17 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie                 

z wytycznymi w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń                     

z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zatwierdzonymi w dniu 21 kwietnia 

2009 r. przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, przeprowadzone zostało szkolenie 

doskonalące z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 

28 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyły się 

eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słubicach, Starostwo 

Powiatowe w Słubicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                    

w Słubicach. 

10 maja w Słubicach Starostwo Powiatowe zorganizowało XXXVII  Powiatowy 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Głównym celem Turnieju było 

propagowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu  drogowego,                

w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.  

 
 

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, nadzór nad działalnością 

stowarzyszeń mających swoją siedzibę na terenie powiatu słubickiego sprawuje 

Starosta Słubicki. W ewidencji na dzień 31 grudnia 2014 roku było wpisanych: 

 75 stowarzyszeń, 

 25 ochotniczych straży pożarnych  

Natomiast zgodnie z ustawą o sporcie, Starosta prowadzi ewidencję klubów 

sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych. W ewidencji na dzień  

31 grudnia 2014 roku było wpisanych: 

 26 klubów sportowych,  

 19 uczniowskich klubów sportowych. 
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5 lutego Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych na terenie 

Powiatu Słubickiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone                          

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku  

konkursów przyznano dotacje na realizację zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym: 

 w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, tj. „Organizacja                 

i prowadzenie na terenie Powiatu Słubickiego działań sportowych o charakterze 

turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o puchar Starosty Słubickiego”: 

1) Gminny Klub Sportowy  „Perła” Cybinka, tytuł zadania: „Międzypowiatowy 

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Starosty Słubickiego – środki 

przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1200 zł, 

2) Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro - Eko, tytuł zadania: „I Turniej 

kajakowo - rowerowy o Puchar Starosty Słubickiego”, środki przyznane               

na wsparcie realizacji zadania: 3280 zł, 

3) Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp., Koło PZW nr 2                       

w Słubicach, tytuł zadania: „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży                      

z  Powiatu Słubickiego o Puchar Starosty Słubickiego” środki przyznane        

na wsparcie  realizacji zadania: 2722 zł, 

4) Klub Sportowy „Zorza Kowalów”, tytuł zadania: „Turniej Lato  2014 o tarczę 

Starosty Słubickiego” – środki przyznane na wsparcie realizacji zadania:                

1200 zł, 

5) Górzycki Klub Tenisowy „Smecz”, tytuł zadania: „Wakacyjne wspomnienia -  

turniej tenisa ziemnego dla dzieci o Puchar Starosty Słubickiego” – środki  

przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1863 zł, 

6) Ludowy Zespół Sportowy Odra Pławidło, tytuł zadania: „III Turniej „Odra 

Pławidło Cup” o Puchar Starosty Słubickiego” – środki przyznane na wsparcie 

realizacji zadania: 1000 zł, 

7) Ludowy Zespół Sportowy Odra Pławidło, tytuł zadania: „Gimnazjada Puchar 

jesieni 2014” - środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 4000 zł, 

8) Klub Sportowy Zorza Kowalów, tytuł zadania: „ II Turniej Halowy Zorza  

Tournament” o puchar Starosty Słubickiego – środki przyznane na wsparcie  

realizacji zadania: 600 zł,  

9) Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” Słubice, tytuł zadania: „Drużynowe 

Mistrzostwa Powiatu Słubickiego w lekkiej atletyce o Puchar Starosty 

Słubickiego – Słubice 31.05.2014” – środki przyznane na wsparcie realizacji 

zadania: 4100 zł,  

10) Ludowy Zespół Sportowy Odra Pławidło, tytuł zadania: Słubicka Liga Mistrzów 

o Puchar Starosty Słubickiego – środki przyznane na wsparcie realizacji 

zadania: 2000 zł, 

11)  Fundacja Kształcenia Kreatywnego, tytuł zadania: „Spartakiada Pokoleń – 

Sport bez barier – Turniej o Puchar Starosty Słubickiego” – środki 

przeznaczone na wsparcie realizacji zadania: 1500 zł; 
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 w zakresie: „Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego”, tj. „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie upowszechniania 

kultury i sztuki, obchodów świąt patriotycznych, pielęgnowanie tradycji                                         

i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu słubickiego”: 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 

w Słubicach, tytuł zadania: „I Festiwal Piosenki Biesiadnej Majówka w Słubicach”, 

środki przyznane na wsparcie realizacji zadania 3500 zł; 

 w zakresie: „Wspieranie ochrony i promocji zdrowia, tj.: „Organizacja                                   

i prowadzenia działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia na terenie 

powiatu słubickiego”:  

- Hospicjum św. Wincentego a Paulo, tytuł zadania: „Choroba, nie znaczy 

cierpieć”, środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania: 5000 zł. 

 zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie, tj.: „Prowadzenie Powiatowego Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych na terenie powiatu słubickiego w zakresie: „Wspieranie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, tj. „Organizacja                            

i prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, obchodów 

świąt patriotycznych, pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa narodowego na terenie 

powiatu słubickiego:  

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, tytuł zadania: „Powiatowe Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”, środki przyznane na wsparcie 

realizacji zadania: 10000 zł.         

 

W 2014 roku poddano konsultacji organizacjom pozarządowym projekt   

uchwały Rady Powiatu Słubickiego dotyczący uchwalenia „Programu Współpracy 

Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego                 

i o wolontariacie na rok 2015” . 
 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  publikowano na stronie 

internetowej powiatu informacje o możliwości pozyskania przez organizacje 

pozarządowe środków finansowych na realizację zadań statutowych ze źródeł 

zewnętrznych.   
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