
Budowanie relacji z gminami 
w związku z prowadzoną działalnością.

Wykorzystanie zasobów potencjału 
gmin i ich zaangażowanie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi. Materiał opracowany  przez Słowińską Grupę Rybacką 

współfinansowany jest  ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” PROW 2014-2020





Założenie Stowarzyszenia międzygminnego -
skład: 8 gmin założycielskich

Jak to się zaczęło?

Pierwsze etapy rozwoju: 
prace na poziomie gmin.

Prace przygotowawcze 
do założenia 

stowarzyszenia 
prowadzone przez 

pracowników urzędów 
gmin.

Duże zaangażowanie 
Członków 

Stowarzyszenia -
prezydentów, wójtów 

i burmistrzów 
w powstanie 

stowarzyszenia.

Wypracowanie wspólnych 

celów i zakresu działań 

dla stowarzyszenia -

opracowanie Statutu 

Stowarzyszenia.



Finansowanie Stowarzyszenia

Źródła dochodów Stowarzyszenia:

Składki członkowskie (podstawowe):
• Administracja, 
• Ubezpieczenie statków 
• Ubezpieczenia załogi

Składki członkowskie (dodatkowe):
• Rozwiązywanie sytuacji „nagłych” i nie przewidzianych 

w budżecie (trudne warunki hydrologiczne ograniczające 
przychody Stowarzyszenia, awarie, inne…)

Działalność gospodarcza:
• Utrzymanie załóg, 
• Bieżące utrzymanie i konserwacja statków, 
• Zaopatrzenie barów



● wielkość gminy
● położenie gminy
● jakość sprawowanej 

władzy
● poziom życia 

mieszkańców
● istnienie wydziału 

ds promocji
● zaangażowanie w 

życie społeczne
● “stawianie” 

na rozwój

Od czego 
zależą relacje 

z gminami

• Umowa o świadczenie 
usług publicznych która 
umowżliwia m.in 
nieodpłatne korzystanie 
z portów i infrastruktury 
portowej

• Finansowanie 
Stowarzyszenia przez 
gminy

• Pracownicy 
Stowarzyszenia angażują  
się w pomocy przy 
imprezach gminnych

Stowarzyszenie
i relacje 

z gminami



Wykorzystywanie zasobów i potencjału gmin i ich 
zaangażowanie

• Podczas układania harmonogramu rejsów uwzględniamy wszelkie sugestie ze strony gmin 
- szczególnie jeśli chodzi o termin pobytu statku w danym porcie podczas imprez takich jak 
Dni Miast, Dni Gmin, Dożynki, festiwale podczas których statek jest niezbędnym 
“elementem”.

• możliwość pozyskania środków z zadań publicznych na realizację różnego rodzaju 
ciekawych pomysłów.

• Bezpłatne użytkowanie portów i infrastruktury przyportowej.

• Możliwość publikowania bezpłatnej reklamy na stronach gminnych.

• Organizacja spotkań z przedstawicielami oświaty podczas których możemy przestawić 
swoją ofertę rejsów dla grup zorganizowanych.

• Dofinansowywanie rejsów m.in dla szkół, przedszkoli i seniorów. 

• Możliwość rozszerzania oferty - gminy realizują wciąż nowe projekty ze śodków 
pozyskiwanych 
z Urzędów Wojewódzkich jak również z Unii Europejskiej - np. budowa 10 małych 
przystani.

• Angażowanie kolejnych nadodrzańskich “małych” gmin - gminy na terrenie których 
wybudowane zostały “Małe” przystanie zaproszone zostały do wstąpienia do 
Stowarzyszenia - w sumie przybyło nam aż 7 nowych gmin.



Przystań w Starej Wsi



Zadania publiczne

Działania samorządu terytorialnego 
realizowane na podstawie ustaw, służące 

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
społeczności lokalnych. 

Adresatami takich zadań mogą być osoby 
fizyczne - obywatele, ich wspólnoty, osoby 

prawne oraz jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej.



Zadania publiczne

Źródła pozyskiwania środków 
publicznych

Urzędy Miast

Urzędy Gmin

Urzędy powiatowe (Starostwa)

Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie

Ministerstwa

Unia Europejska

(inne)



Zadania publiczne

I dlaczego warto je realizować…

na podstawie ustaw, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
społeczności lokalnych. 

Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne - obywatele, ich 
wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej.

Pozyskanie środków na ciekawe przedsięwzięcia

Kolejna forma promocji i reklamy

Możliwość dotarcia do większej ilości osób, którzy mogą stać się 
w przyszłości potencjalnymi klientami

Możliwość zaoferowania naszego „produktu” osobom, które nie mogłyby 
sobie na to pozwolić

Możliwość nawiązania ciekawych kontaktów

Współpraca z urzędami oraz promocja miasta, gminy, 

Rozwój i zdobywanie doświadczenia



Przykłady zadań 
publicznych 

zrealizowanych ze 
środków gmin -

Członków 
Stowarzyszenia


















