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WPROWADZENIE 

 

 
 Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Kępińskiego w realizacji 

jego zadań statutowych. Samorząd Powiatu Kępińskiego współpracuje z sektorem 

pozarządowym zlecając mu realizację zadań publicznych powiatu z przekonaniem, że 

organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej i 

efektywniej niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. 

 Rada Powiatu Kępińskiego uchwałą Nr XIII/85/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku 

uchwaliła „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2012”, zwany dalej „Programem”. Podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 

nakładając na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia corocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz założeniami „Programu” Zarząd Powiatu Kępińskiego zobowiązany 

jest do przedłożenia Radzie Powiatu Kępińskiego informacji o sposobie realizacji 

„Programu”. 

Celem „Programu” było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu, 

wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami oraz wspieranie organizacji pozarządowych 

w realizacji ważnych celów społecznych. Rolą „Programu” było także urzeczywistnienie 

zasady pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot; racjonalne 

wykorzystanie publicznych środków finansowych; zwiększania udziału mieszkańców  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez stworzenie warunków dla powstawania 

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; stałej partnerskiej 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; otwarcie na innowacyjność  

i konkurencyjność poprzez m.in. umożliwienie uprawnionym podmiotom indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych należących do kompetencji 

samorządu powiatowego; integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania 

sferę zadań publicznych; wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu; 

promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu 

środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań własnych Powiatu. 
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  „Program” powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników 

Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również 

organizacji pozarządowych. W dniach od 24 października 2011 r. - do 7 listopada 2011 r. 

Uchwałą Nr 65.IV.2011 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 października 2011 roku 

zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu” na rok 2012, w których organizacje 

pozarządowe mogły składać swoje opinie i uwagi do ww. projektu. Podstawą prawną do 

ogłoszenia konsultacji była Uchwała Nr III/18/2010 Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania działalności pożytku publicznego 

z radami lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu”, została zamieszczona 

na stronach Powiatu - www.powiatkepno.pl oraz BIP -  www.bip.powiatkepno.pl, a także na 

tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul Kościuszki 5.  

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu „Programu”. 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

 Podstawowe formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi miały 

charakter współpracy finansowej oraz pozafinansowej. 

 

Współpraca o charakterze finansowym 

 

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych należących do zadań własnych Powiatu  

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), jak również 

„Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2012”. Takie zlecenia miały charakter wsparcia, czyli 

dofinansowania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Występowały one 

przede wszystkim w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ale 

także jako udzielenie dotacji zgodnie z art. 19a ww. ustawy, czyli z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (potocznie nazywane „małymi grantami”).  

http://www.powiatkepno.pl/
http://www.bip.powiatkepno.pl/


4 
 

OTWARTE  KONKURSY OFERT 

 

W 2012 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert. Łączna wysokość środków 

przeznaczonych w formie dotacji w ramach konkursów wynosiła 35.000 zł, z tego podpisano 

umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 13.800 zł. 

W ramach przyznanych dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego 8 podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego zrealizowało 7 projektów. 

 

 

 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego współfinansowane  

z budżetu Powiatu Kępińskiego w 2012 roku  

w ramach otwartych konkursach ofert 

 

Liczba otwartych konkursów ofert 2 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 15 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 8 

Liczba umów zerwanych, rozwiązanych lub unieważnionych 1 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania 

publiczne w oparciu o dotację 
8 

Liczba organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadania 

publiczne w oparciu o dotację 
7 

Wysokość kwot udzielonych dotacji  13.800,00 

Wysokość kwot zwrotu niewykorzystanych dotacji 4.194,18 

 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwałą Nr 87.IV.2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty, w zakresie:  

1)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

2)  promocji i ochrony zdrowia; 

3)  kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

4)  ekologii i ochrony przyrody; 

5)  porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom   

społecznym, 

6) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
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9 lutego 2012 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 92.IV.2012 powołana 

została komisja konkursowa do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych  

w 2012 roku. W skład komisji konkursowej weszło sześć osób: 

1) przedstawiciele Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

a) Piotr Hołoś – Członek Zarządu, 

b) Czesław Kokot – Członek Zarządu, 

2) Zuzanna Czworowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie, 

3) przedstawiciele merytoryczni właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Kępnie: 

a) Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, 

b) Włodzimierz Białek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw 

Obronnych i Społecznych, 

c) Andrzej Figiel – pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych  

i Społecznych. 

 

9 lutego 2012 roku sekretarz komisji konkursowej dokonał otwarcia kopert z ofertami  

i dokonał oceny pod względem formalnym, natomiast 21 lutego 2012 roku komisja dokonała 

oceny ofert pod względem merytorycznym i ustaliła, że Przewodniczący komisji konkursowej 

przedstawi wyniki i protokół z działalności Komisji Zarządowi Powiatu Kępińskiego, celem 

podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru ofert i przyznania wysokości dotacji. 

Uchwałą Nr 97.IV.2012 Zarząd Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2012 r. podjął 

uchwałę o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży  

„COR UNUM” Kępno 

Organizacja cyklicznych imprez sportowych i 

turystycznych na terenie Powiatu o zasięgu 

powiatowym i ponadpowiatowym,  

pn. „Zdrowo zakręceni !” 

2.000 

2. 

 

Kępiński Klub 

Sportowy„POLONIA” Kępno 

„Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 

Rocznika 2000 o Puchar Starosty Kępińskiego         

„POLONIA CUP 2012”. 

1.000 

3. 
Stowarzyszenie Przyjaciół  

Ziemi Bralińskiej 
Polska biega. Powiat Kępiński też! 1.200 

4. 
Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Kępnie 

Obchody jubileuszu  60 rocznicy Koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie. 
1.500 
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5. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „SOKÓŁ” w Bralinie 

Wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w roku 2012  w zakresie kultury. 
1.300 

6. 
Bractwo św. Idziego  

w Mikorzynie 

Koncert Piosenki Chrześcijańskiej 

„Ogrody Św. Idziego – 2012”. 
900 

7. 

Kępińskie Stowarzyszenie 

Wsparcia Rodziny JULIA 

Kępno 

„A TUTAJ WSZYSTKO GRA” 

Upowszechnianie i promocja twórczości 

kulturalnej   i artystycznej mieszkańców 

Powiatu. 

2.100 

8. 
Towarzystwo Społeczne „TILIA” 

Wodziczna 

„Wodziczański Plener Malarski … - wydanie 

publikacji poplenerowej”. 
2.000 

9. 
Klub Badmintonowi 

„VOL - TRICK” Kępno 

II Otwarte Mistrzostwa Kępna  w Badmintonie         

o puchar Starosty Kępińskiego. 
0 

10. 
Towarzystwo Miłośników  

Ziemi Kępińskiej 
XXIII Ogólnopolski plener malarski. 0 

11. 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KAMYK” przy Szkole 

Podstawowej  w Grębaninie 

Rowerem przez Powiat. 0 

12. 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Miejscowości Kliny „KLIN” 

Piknik sołtysów i rad sołeckich                        

Powiatu Kępińskiego. 
0 

RAZEM : 12.000 

 

Uchwałą Nr 110.IV.2012 z dnia 17 maja 2012 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego 

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2012 na realizację zadań publicznych będących zadaniami 

własnymi Powiatu w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod 

nazwą „Organizacja pleneru malarskiego”. 

12 czerwca 2012 roku sekretarz komisji konkursowej dokonał otwarcia kopert  

z ofertami i dokonał oceny pod względem formalnym, natomiast 20 czerwca 2012 roku 

komisja działająca zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 92.IV.2012 z dnia  

9 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert  

o wsparcie zadań publicznych w 2012 roku, dokonała oceny ofert pod względem 

merytorycznym i ustaliła, że Przewodniczący komisji konkursowej przedstawi wyniki  

i protokół z działalności Komisji Zarządowi Powiatu Kępińskiego, celem podjęcia ostatecznej 

decyzji w sprawie wyboru ofert i przyznania wysokości dotacji. 

Uchwałą Nr 113.IV.2012 Zarząd Powiatu Kępińskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. 

podjął uchwałę o wyborze ofert konkursu nr 2/2012 na realizację zadań publicznych w formie 

wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kępińskiej 
XXIII Ogólnopolski plener malarski. 3.000 

2. 
Stowarzyszenie Plastyków 

Amatorów Powiatu Kępińskiego 
Plener malarski „Przyroda i las” 2012 1.500 

RAZEM: 4.500 
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Wszystkie Stowarzyszenia, którym udzielono dotacji zostały poinformowane  

o wysokości  udzielonej dotacji i terminach podpisania umów. 

Spośród stowarzyszeń, którym w ogłoszonych konkursach ofert udzielono dotacji, 

dwa stowarzyszenia – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej i Stowarzyszenie 

Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, zrezygnowały z otrzymanej dotacji.  

Po złożeniu przez organizatorów zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów 

poszczególnych działań na wybrane przez Zarząd Powiatu zadania Wydział Organizacyjny, 

Spraw Obronnych i Społecznych przygotował stosowne umowy regulujące zasady wsparcia 

realizacji zadania publicznego, warunki przekazania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia  

i kontroli. Podpisano 8 umów, z wykonania których 7 stowarzyszeń przedłożyło stosowne 

sprawozdania merytoryczne i finansowe. Dwa stowarzyszenia dokonały zwrotu 

niewykorzystanej dotacji, tj. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, które z przekazanej 

dotacji w wysokości 3.000 zł na organizację „XXIII Ogólnopolskiego Pleneru malarskiego”, 

wydatkowało 936,76 zł, różnicę w kwocie 2.063,24 zł zwróciło na rachunek bankowy 

Zleceniodawcy, oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Bralinie, które 

z przekazanej dotacji w wysokości 1.300 zł na „Wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w roku 2012 w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki”, różnicę  

w kwocie 30,94 zł także zwrócił na rachunek Zleceniodawcy. 

Natomiast z Kępińskim Stowarzyszeniem Wsparcia Rodziny „JULIA”, w związku  

z niezastosowaniem się do wezwania złożenia sprawozdania, rozwiązano umowę ze skutkiem 

natychmiastowym i zobowiązano stowarzyszenie do zwrotu otrzymanej dotacji. Dotacja  

w wysokości 2.100 zł została zwrócona na konto Zleceniodawcy. 

 

 

PRZYZNANIE DOTACJI W TRYBIE UPROSZCZONYM (POZAKONKURSOWYM) 

 

Głównym trybem zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte 

konkursy ofert. Jednakże na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2010 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

zostały też przyznane dotacje w trybie tzw. małych zleceń (art. 19a ww. ustawy), czyli  

z pominięciem trybu konkursowego. W tym trybie wpłynęły od czerwca do grudnia  

2012 roku 2 oferty. Po zapoznaniu się z ofertami i po dokonaniu celowość realizacji zadań, 

Zarząd Powiatu Kępińskiego podpisał z organizacjami stosowne umowy. 
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ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 

W TRYBIE UPROSZCZONYM 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dofinansowania 

1. 

Stowarzyszenie Pomocy 

Chorym Onkologicznie 

„ZIELONY PARASOL” 

„Nasza droga do zdrowia” 2.500 

2. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Powiatu Kępińskiego 

„Warsztaty i zajęcia aktywizujące w 

ramach Kępińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku” 

4.300 

RAZEM: 6.800 

 

Podpisano 2 umowy, z wykonania których stowarzyszenia przedłożyły stosowne 

sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Powiat Kępiński w 2012 roku wspierał sektor pozarządowy również w formach 

pozafinansowych. Promował lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania na stronie internetowej www.powiatkepno.pl. W ramach polityki informacyjnej na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie utworzona została 

zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych. W zakładce można uzyskać 

następujące  informacje: 

1) Ogłoszenia i inne informacje – bieżące informacje dotyczące współpracy Powiatu  

z organizacjami, 

2)  Współpraca z organizacjami – informacje dotyczące Programów współpracy, 

sprawozdań z realizacji Programów oraz z przeprowadzonych konsultacji 

dotyczącymi ww. Programów, 

3) Otwarte konkursy ofert – informacje o ogłaszanych konkursach, 

4) Dotacje – tryb pozakonkursowy – informacje o ofertach realizacji zadań publicznych 

złożonych w trybie uproszczonym, 

5) Rejestracja organizacji – informacje, dokumenty oraz druki wymagane do rejestracji, 

6) Wypisy z ewidencji – informacje, dokumenty oraz druki wymagane w celu uzyskania 

wypisu z ewidencji, 

7) Stowarzyszenia i kluby sportowe – wykazy organizacji, fundacji i klubów z siedzibą 

na terenie powiatu kępińskiego, 

8) Druki do pobrania – dokumentacja wymagana do składania w ramach otwartych 

konkursach ofert, druki ofert, sprawozdania z wykonania zadania publicznego, 

umowa, korekta, itp. 

9) Prawo dla NGO – zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności organizacji, 

10) Przydatne linki – adresy stron internetowych przydatnych w działalności organizacji 

pozarządowych.   

 

http://www.powiatkepno.pl/
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Istotną częścią współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi było 

wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez nieodpłatne 

użyczanie lokali organizacjom na działalność statutową lub za niewielkim wynagrodzeniem 

pokrywającym koszty eksploatacyjne udostępnianych pomieszczeń, udostępnianie materiałów 

i sprzętów, urządzeń na potrzeby organizacji. Przygotowano także procedury dotyczące 

ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert w trybie pożytku publicznego. 

Wprowadzono nowe karty oceny formalnej i merytorycznej zadania, która zawiera 

szczegółowe kryteria oceny umożliwiające wnikliwą ocenę każdej składanej oferty. 

Współpraca prowadzona była również poprzez: 

- konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy, 

- wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej, 

- współpracę w zakresie opiniowania działalności stowarzyszeń przy okazji starania się 

o status pożytku publicznego, 

- pomoc, konsultacje telefoniczne i osobiste, przy zakładaniu organizacji 

pozarządowych. Organizacje pozarządowe mogły uzyskać ww. pomoc  

w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obronnych i Społecznych, 

- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń z Powiatu Kępińskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba stowarzyszeń znajdujących się w ewidencji 

przedstawia się następująco: 

- Stowarzyszenia rejestrowe – 75  (w 2012 roku zarejestrowano 3 stowarzyszenia), 

- Fundacje – 3, 

- Stowarzyszenia zwykłe – 5 ( w 2012 roku zarejestrowano 1 stowarzyszenie), 

- Kluby Sportowe, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej – 28  

(w 2012 roku zarejestrowano 1 klub sportowy), 

- Uczniowskie Kluby Sportowe – 13, 

- Ochotnicze Straże Pożarne – 59. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Powiat Kępiński realizując cele Programu współpracy w 2012 roku udzielał 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 

finansowego, jak i pozafinansowego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej konkurencji. 
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Ogłoszono 2 konkursy ofert, w których 8 organizacji otrzymało wsparcie finansowe na 

realizację 8 zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz  kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach 6 zakresów zadań publicznych ogłoszonych  

w Programie współpracy, dla 4 zakresów z powodu braku ofert nie zrealizowano żadnego 

zadania. Udzielono także 2 dotacje w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na wsparcie 

realizacji zadania publicznego w zakresie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

specjalistycznych form edukacji i rehabilitacji osób starszych. 

W roku 2012 na realizację zadań publicznych objętych Programem współpracy 

przeznaczono kwotę w wysokości 35.000 złotych z tego podmioty dotowane (po dokonaniu 

zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji i zwrotu dotacji w związku z rozwiązanie umowy) 

wykorzystały 16.405,82 złotych, co stanowi 46,87% kwoty przeznaczonej w budżecie na 

dotacje. 

Powiat Kępiński współpracuje z organizacjami na wielu płaszczyznach związanych  

z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. 

Realizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców powiatu kępińskiego do 

udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały 

świadomość obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, 

wspólnoty lokalnej i regionu. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz 

pomoc finansowa i pozafinansowa udzielona organizacjom pozarządowym pozytywnie 

wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Andrzej Figiel 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych 


