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§ 1 

Definicje 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1)  „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118  z późn. zm.), 

2)  „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,  

3)  „dotacjach” – rozumie się przez to dotacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia       
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 

4)   „konkursie” –  rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 
ust. 2 i w art. 13 ustawy,  

5)  „Powiecie” –  rozumie się przez to Powiat Ostrowiecki,  

6)   „Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

7)   „Radzie” – rozumie się przez to Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

8)  „PCPR” – rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu 
Świętokrzyskim,  

 9)  „realizatorze zadania” – rozumie się przez to podmiot, z którym Powiat zawarł lub 
zamierza zawrzeć umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego,  

10) „Programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Ostrowieckiego                   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata  2015 - 2017,  

11)  „ofercie” – rozumie się przez to ofertę organizacji na realizację zadania publicznego.  
 

§ 2 

Cel główny i cele szczegółowe 

1. Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału organizacji w realizacji zadań 
publicznych Powiatu. 

2. Cele szczegółowe Programu to: 

1) określenie priorytetowych 
kierunków realizacji Programu, 

2) rozwój współpracy 
administracji samorządowej Powiatu z organizacjami, 

3) rozwój instrumentów dialogu 
obywatelskiego (konsultacje aktów normatywnych prawa miejscowego), 



4) szersze zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców służące poprawie ich życia, 

5) wzmocnienie potencjału sektora 
pozarządowego w Powiecie. 

§ 3 

Zasady współpracy 

Współpraca pomiędzy organizacjami i Powiatem odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – uznającej 
prawo organizacji do samodzielnego określania  
i rozwiązywania problemów, także należących do sfery zadań publicznych; Powiat 
stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organizacji w realizacji zadań publicznych, 
wspierając je w wypełnianiu tych zadań,  

2) suwerenności stron – 
respektującej równorzędność partnerów, niezależność i charakter organizacji, 
zabraniającej nieuprawnionej ingerencji w funkcjonowanie organizacji, 

3) partnerstwa – traktującej 
organizacje jako równouprawnionych partnerów uczestniczących w definiowaniu 
problemów społecznych, określaniu sposobu ich rozwiązywania oraz realizacji zadań 
publicznych, 

4) efektywności – polegającej na 
wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych 
proponowanych do realizacji przez organizacje,  

5) uczciwej konkurencji oraz 
jawności – co oznacza kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na 
równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania.  

 

                                                           § 4 
                                              Zakres przedmiotowy 
 

1.Współpraca Powiatu z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych 
w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom publicznym powiatu 
wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)  oraz innych ustaw. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 ma na celu wspólne wykonywanie zadań 
publicznych dla zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to proces wieloetapowy, na 
który składają się następujące działania: 

     1) zdefiniowanie istniejących problemów społecznych mieszkańców Powiatu oraz 
podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania, 

     2) wsparcie finansowe i pozafinansowe udzielane przez Powiat w celu realizacji działań 
przez organizacje, 

     3) podejmowanie obustronnych inicjatyw dla  rozwoju  współpracy Powiatu                            
i organizacji w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Powiatu,  



     4) wspólne dążenie do podwyższenia  stopnia skuteczności współpracy i rozwoju                  
jej form. 

                                                                    § 5 
                                                  Formy współpracy 
 

Współpraca pomiędzy Powiatem i organizacjami odbywać się może w następujących 
formach: 
1) zlecania realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie wraz                                  z 
udzielaniem dotacji na ich realizację, 

2) konsultowania projektów aktów 
normatywnych prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej  organizacji,  

3) tworzenia wspólnych zespołów 
o charakterze doradczym i konsultacyjnym, 

4) zlecania zadań w trybie 
pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy,  

5) współ-organizacji  konferencji, 
szkoleń itp., 

6) nieodpłatnego udostępniania 
organizacjom pomieszczeń i sprzętu, w miarę posiadanych możliwości, 

7) obejmowania honorowym 
patronatem Starosty przedsięwzięć organizowanych przez organizacje, 

8) udzielania  rekomendacji i 
referencji organizacjom współpracującym z Powiatem, 

9) promocji organizacji podczas 
wydarzeń, których organizatorem jest Powiat, 

10) udział przedstawicieli 
organizacji w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych 
konkursach ofert, 

11) obejmowanie patronatem przez 
władze Powiatu projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje. 
 

§ 6 
Konsultacje projektów aktów prawa   miejscowego  

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji został określony  
w Uchwale Nr XXVII/201/2012 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia  
20 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego  
Powiatu Ostrowieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 



§ 7 
Formy zlecania realizacji zadań 

 
1. Zlecanie realizacji zadań 

publicznych, jako zadań zleconych, w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 151 
ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r.                             o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), może mieć formy: 

1) powierzania wykonywania 
zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji, 

2) wspierania wykonywania zadań 
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

2. Wspieranie oraz powierzanie 
zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, 
że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.  

3. Zarząd może przeprowadzić 
konkurs  z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej 
działalność w danym zakresie. 

4. Warunkiem rozpatrzenia oferty 
konkursowej jest sporządzenie jej na formularzu określonym w rozporządzeniu 
Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 
poz. 25). 

 
§ 8 

Priorytetowe zadania publiczne 

 Powiat umożliwia udział organizacji w realizacji zadań publicznych w następujących 
dziedzinach należących, w świetle ustawy, do sfery zadań pożytku publicznego: 

 1) edukacja, 

 2) ochrona i  promocja zdrowia, 

 3) pomoc społeczna, 

 4) wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej, 

 5) polityka prorodzinna,  

 6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 7) kultura fizyczna, 

 8)  turystyka i krajoznawstwo, 

 9) kultura i ochrona dóbr kultury, 
 



10) porządek  i bezpieczeństwo publiczne.  
 

 
§ 9 

Okres realizacji Programu,  zakresy odpowiedzialności 

1.   Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

2.   Za realizację Programu odpowiada Zarząd w zakresie:  

1) podejmowania decyzji o 
kierunkach współpracy z organizacjami, 

2) ogłaszania otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

3) powoływania składu komisji 
konkursowych, 

4) podejmowania decyzji o 
udzieleniu dotacji, 

5) zawierania umów o dotacje,  
6) dysponowania środkami 

finansowymi na realizację programu  w ramach budżetu Powiatu. 

3. PCPR odpowiada za: 

1) bieżące kontakty z organizacjami, 
2) przygotowanie projektu Programu współpracy na kolejne lata, 
3) przygotowanie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku 

publicznego, 
4) publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert i wynikach konkursów, 
5) przygotowanie umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach,  
6) kontrolę i ocenę wykonania zadań pod względem merytorycznym, 
7) kontrolę wydatkowania dotacji pod względem rachunkowym, 
8) bieżącą współpracę z organizacjami. 
 

§ 10 

Budżet Programu 

1. Program finansowany jest z budżetu Powiatu, z wyłączeniem zadań z zakresu 
wspierania osób niepełnosprawnych, które są finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Wydatki związane z realizacją zadań Programu nie mogą przekroczyć wysokości 
środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu na dany rok. 

 
3.  Na realizację Programu w 2015 r. planowana jest kwota 60 000 zł. ujęta w projekcie 

budżetu Powiatu na  2015 r. Wysokość środków planowanych na realizację Programu  



w kolejnych latach będzie określana w drodze uchwał Rady zmieniających niniejszą 
uchwałę, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego. 

 
                                                                       § 11 

                                                                 Komisje konkursowe 

1. Zarząd każdorazowo w drodze uchwały powołuje komisje konkursowe w celu 
opiniowania złożonych ofert w poszczególnych konkursach. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu, Dyrektor PCPR, pracownicy 
merytoryczni PCPR oraz przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe,                   
z wyłączeniem osób reprezentujących oferentów biorących udział w konkursie.  

3. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest Dyrektor PCPR.  

4. Za prawidłowy przebieg prac komisji odpowiada przewodniczący.  

5.  Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół.  

7. Zasady opiniowania przez komisję konkursową złożonych ofert będą każdorazowo 
określane w ogłoszeniu o  konkursie ofert.  

§ 12 

                                                 Ocena realizacji Programu 

1.Bieżącym monitorowaniem realizacji Programu  zajmuje się PCPR. 

2.Monitorig polega na ocenie realizacji opisanych w Programie zasad i form współpracy. 

3.Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje będą 
wykorzystywane do  usprawnienia bieżącej współpracy Powiatu z organizacjami. 

4.Zarząd, jako organ wykonawczy przedstawi Radzie, jako organowi stanowiącemu   
sprawozdanie z realizacji Programu za rok: 

      - 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 r.  

      - 2016 do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

      - 2017 do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

      oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Ocena realizacji Programu 
oparta będzie w szczególności na analizie następujących wskaźników: 

1) liczba ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych,                   
z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze otwartych konkurów ofert              
i w trybie pozakonkursowym, 

2) liczbę organizacji, z którymi zawarto umowy na realizację zadania 
publicznego,  

3) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, 
4)  liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom, 



5) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym   
z budżetu Powiatu na realizację zadań publicznych, 

6) udział środków własnych organizacji w realizacji zadań publicznych zleconych 
w drodze otwartych konkursów ofert, 

7) liczbę form współpracy pozafinansowej Powiatu z organizacjami. 
6. Sprawozdania z realizacji Programu za poszczególne lata  i oceny dokonywane przez 

Radę będą podstawą do ewentualnych zmian treści Programu oraz do opracowania 
projektu Programu na kolejne lata. 
                                                      
                                                                § 13 

                       Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji 

1.Projekt Programu powstał na bazie Programu na 2014 rok oraz w oparciu                                
o doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych. 

2. Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialny był PCPR. 

3.Projekt programu został skonsultowany z organizacjami w sposób określony w uchwale,  
o której mowa w § 6. 

4.Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu                                  
z organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.  

 

 

 

 

 

 


