Załącznik do Uchwały nr X/87/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 grudnia 2011 r.

RAMOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wstęp
Działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi stanowi bazę, dla rozwoju lokalnej społeczności, skupiającą
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne mieszkańców Powiatu
Szczycieńskiego. Konstytucyjna zasada pomocniczości, oraz wynikające z innych ustaw
kompetencje Powiatu stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między Powiatem
Szczycieńskim a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu
Szczycieńskiego.
Rada Powiatu w Szczytnie przyjmuje, że realizacja niektórych zadań własnych powinna
dokonywać się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które na realizację tych
zadań mogą otrzymywać dotacje finansowe z budżetu Powiatu.
Rozdział I
CELE WSPÓŁPRACY
1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności Powiatu Szczycieńskiego.
2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie
Szczycieńskim.
3. Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich
potrzeb społecznych.
4. Udział zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych przy tworzeniu
programu współpracy.
5. Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnych wystąpień z ofertą realizacji
konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są poprzez Powiat
Szczycieński.
6. Wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a Powiatem Szczycieńskim jako elementu długoterminowego programu
współpracy.
Powyższe cele będą realizowane przez:
−

równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałaniu w ramach określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
− tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli desygnowanych przez
Starostę Szczycieńskiego,
− konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
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−

zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie
wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
− współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności,
− promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych,
− stworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze powiatu opartego na
ścisłej współpracy władz powiatu i organizacji pozarządowych.
Rozdział II
ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY
Podmiotami współpracy są : Powiat Szczycieński i organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego działające na
terenie powiatu szczycieńskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom powiatu. Należą do nich w szczególności:

1. 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,
2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3. spółdzielnie socjalne,
4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.
Rozdział III
ZAKRES PRZEDMIOTU WSPÓŁPRACY
Sfera zdań publicznych będących przedmiotem współpracy obejmuje zadania
w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. działalności charytatywnej,
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6. ochrony i promocji zdrowia,
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
15. wypoczynku dzieci i młodzieży,

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19. turystyki i krajoznawstwa,
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
23. ratownictwa i ochrony ludności,
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
27. promocji i organizacji wolontariatu,
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

Rozdział IV
FORMY WSPÓŁPRACY
Powiat Szczycieński oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w rozdziale II
niniejszego programu mogą prowadzić współpracę w następujących formach:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych powiatu, dotyczących
zarówno działań podejmowanych przez powiat jak i organizacje pozarządowe,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu oraz
Komisjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących
wspólnie realizowanych zadań publicznych,
c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej.
2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w rozdziale II, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz informowanie
przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz Komisji Rady
Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień
związanych z profilem działalności tych organizacji.
3. Współdziałanie w ramach Komisji Konkursowej w zakresie:
− dokonywania oceny realizacji polityki powiatu wobec organizacji pozarządowych
i przedstawienie jej wraz z wnioskami Zarządowi Powiatu w Szczytnie i Radzie
Powiatu
w Szczytnie,
− dokonywania oceny inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe,
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−

opiniowania wniosków o dofinansowanie działalności statutowej organizacji
pozarządowych lub udzielania innych form pomocy pozafinansowej,
− przedkładania propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych
w zakresie realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe na przyszły rok
budżetowy,
− stałego kreowania koncepcji współpracy między Starostwem a organizacjami
pozarządowymi,
− wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
4. Zlecanie w ramach posiadanych środków finansowych organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionych w rozdziale II, realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie:
a) powierzania wykonywanych zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
finansowych na ich realizację,
b) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5. Współpraca może również przybierać formy:
− udzielania przez Powiat wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowej
(np.: użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu),
− otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami Powiatu,
− koordynowania działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np.: wspólne
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na
rzecz społeczności lokalnej),
− bieżąca wymiana informacji między Powiatem a organizacjami pozarządowymi,
− wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu
działań służących zaspokojeniu potrzeb;
− umożliwieniu organizacjom pozarządowym skorzystania z preferencyjnych zasad
uzyskiwania lokali na działalność,
− promowania przez Powiat działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego
wizerunku,
− pomoc
w
nawiązywaniu
kontaktów
lokalnych,
ogólnopolskich
oraz
międzynarodowych.
Rozdział V
ZADANIA
Zadania na poszczególne lata będą uchwalane przez Radę Powiatu, corocznie do dnia
30 listopada, w postaci Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szczycieńskiego
z Organizacjami Pozarządowymi.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ramowy Program Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami
Pozarządowymi wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.
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