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UCHWAŁA NR I/6/2010
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Rada 

Powiatu Krapkowickiego, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2011”. 

§ 2. 

Wstęp 

Współpraca Powiatu Krapkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) służy umacnianiu uprawnień 
mieszkańców powiatu w procesie tworzenia więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje 
otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności lokalnej. Program jest wyrazem 
polityki władz Powiatu wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych 
możliwości do działania, rozwoju oraz wzajemnej współpracy. 

§ 3. 

Postanowienia ogólne 

1)Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1)Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Powiatu Krapkowickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011; 

2)Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.); 

3)Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego 
podmioty wymienione w art. 3 ustawy; 

4)Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Krapkowicki; 

5)Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Krapkowickiego; 

6)Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Krapkowickiego; 

7)komórkach organizacyjnych – rozumie się przez to Wydziały i samodzielne stanowiska 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach; 
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8)Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Krapkowicach; 

9)konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 
2 ustawy; 

10)dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); 

11)podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy; 

12)zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy; 

13)stronie internetowej Powiatu – rozumie się przez to stronę www.powiatkrapkowicki.pl 

§ 4. 

Cele współpracy 

1)Celem głównym współpracy Powiatu z organizacjami jest poprawa jakości życia oraz 
zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu poprzez stwarzanie im możliwości 
i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. 

2)Cele szczegółowe współpracy to: 

1)promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 
Powiatu; 

2)poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie Powiatu; 

3)integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 

4)otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych; 

5)tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji, powstawania nowych 
organizacji i inicjatyw obywatelskich; 

6)wyłonienie reprezentacji organizacji w Powiecie, w celu bardziej szczegółowego 
wypracowania programów współpracy na kolejne lata; 

7)zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu przez włącznie 
organizacji do ich realizacji; 

8)współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki 
społecznej i gospodarczej w Powiecie oraz realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Krapkowickiego na lata 2008 – 2013; 

9)wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych. 
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§ 5. 

Zasady współpracy 

Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach: 

1)pomocniczości i suwerenności stron: Powiat, respektując odrębność i suwerenność 
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania 
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim 
zakresie, współpracuje z podmiotami Programu, a także wspiera ich działalność oraz 
umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie; 

2)partnerstwa: Powiat traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu 
problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań 
publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form 
wynikających ze współpracy; 

3)efektywności: Powiat będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji 
zadań publicznych przez organizacje, oczekując od organizacji sporządzania ofert zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych 
zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości; 

4)uczciwej konkurencji: Powiat będzie równorzędnie traktował organizacje przy realizacji 
zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające 
zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących 
podmiotów; 

5)jawności: Powiat będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy 
z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 
stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również w obszarze 
zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

6)legalności: wszelkie działania organów Powiatu oraz organizacji odbywają się w granicach 
i na podstawie przepisów prawa. 

§ 6. 

Przedmiot współpracy 

Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami są: 

1)zadania własne Powiatu; 

2)zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy; 

3)zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008 – 2013; 

4)zadania dotyczące promocji Powiatu; 

5)wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych 
rozwiązań problemów społecznych; 
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6)konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

§ 7. 

Formy współpracy 

1)Pozafinansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami dotyczą w szczególności: 

1)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
w celu ich skutecznej realizacji, 

2)konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych 
organizacji, 

3)tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym; 

4)angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 

5)koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez; 

6)obejmowania honorowym patronatem działań lub programów prowadzonych przez 
organizacje; 

7)udzielania rekomendacji w zakresie sposobu realizacji zadań publicznych zleconych przez 
Powiat; 

8)zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami 
dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów; 

9)podejmowania inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami na 
terenie Powiatu wokół zadań ważnych dla regionu; 

10)inicjowania lub współorganizowania szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość 
pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami z terenu Powiatu. 

2)Współpraca Powiatu o charakterze finansowym może odbywać się w szczególności w formach: 

1)powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
jego realizacji; 

2)wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji; 

3)zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. 
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.). 
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§ 8. 

Priorytety w realizacji zadań publicznych 

1)Do priorytetowych zadań Powiatu w 2011 roku we współpracy z podmiotami Programu należą 
zadania z następujących obszarów: 

1)edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 

a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom 
społecznym dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo; 

b) wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży oraz nauczycieli; 

2)kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury: 

a) ochrona oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego Powiat; 

b) organizacja imprez kulturalnych mających na celu prezentację dorobku zespołów, grup 
wokalno - muzycznych, artystycznych i twórców ludowych z terenu Powiatu w formie 
przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych tworzących poczucie 
tożsamości kulturowej; 

c) organizacja imprez kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tożsamości 
mniejszości narodowych; 

d) organizacja cyklicznych imprez kulturalnych; 

e) wspieranie niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych wydawnictw, nagrań 
fonograficznych i audiowizualnych mających szczególne znaczenie dla kultury 
i dziedzictwa kulturowego Powiatu; 

3)kultury fizyczna, sport i turystyka: 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci 
i młodzieży Powiatu; 

b) organizacja oraz uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
o charakterze powiatowym i ponapowiatowym; 

c) wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych; 

4)promocja Powiatu: 

a) wspieranie działalności wydawniczej oraz publikacji w postaci drukowanej lub innych 
technik zapisu obrazu i dźwięku, służących promocji Powiatu w kraju i za granicą; 

5)ochrona środowiska, ekologia oraz edukacja przyrodnicza: 

a) promocja i organizacja cyklicznych imprez, happeningów i konkursów o tematyce 
ekologicznej w zakresie: 

- ekologicznego trybu życia, 

- zdrowej żywności, 

- nauk przyrodniczych, 

- rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego. 

2)Preferowane są zadania, które mają znaczenie i zasięg powiatowy lub ponadpowiatowy 
promujące Powiat. 
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§ 9. 

Okres realizacji programu 

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

§ 10. 

Sposób realizacji programu 

1)Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 

1)Rada – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Powiatu z organizacjami oraz 
określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych 
przez organizacje; 

2)Zarząd – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności: 

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu oraz 
powoływania Komisji Konkursowej, 

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie 
rekomendacji Komisji Konkursowych. 

3)organizacje – w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom; 

4)Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – o ile zostanie powołana – w zakresie 
określonym w art. 41i ustawy. 

2)Komórki organizacyjne oraz powiatowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią 
współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 

1)przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 
finansowanych ze środków Powiatu; 

2)sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami; 

3)podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami; 

4)udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dotyczących współpracy 
z organizacjami; 

3)Realizację Programu ze strony Powiatu koordynują: odpowiednio Wydział Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa lub Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa – pod względem 
merytorycznym oraz Wydział Finansowy Starostwa – pod względem finansowym. 

§ 11. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

1)Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie 
Powiatu Krapkowickiego na rok 2011. 
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2)Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć 
kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2011. 

3)Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych 
w ustawie w 2011 r. wynoszą: 

1)z zakresu kultury – 25.000 zł 

2)z zakresu kultury fizycznej i sportu – 28.000 zł 

3)z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.000 zł 

4)z zakresu ochrony środowiska – 5.000 zł. 

§ 12. 

Sposób oceny realizacji programu 

1)Miernikami efektywności realizacji Programu będą informacje dotyczące w szczególności: 

1)liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2)liczby ofert, które wpłynęły od organizacji; 

3)liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 
finansowych przekazanych organizacjom przez Powiat; 

4)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań 
publicznych przez organizacje; 

5)liczby osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje; 

6)liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat; 

7)stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami 
przyjętymi w Programie. 

2)Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie 
komórki organizacyjne. 

3)Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne oraz 
powiatowe jednostki organizacyjne sporządzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa. 

4)Zarząd Powiatu, nie później niż do 30 kwietnia 2012 r. przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie 
z realizacji Programu. 

5)Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Powiatu 
w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Powiatu. 

§ 13. 

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji 

1)Przygotowanie Programu obejmuje realizację w zaplanowanych terminach następujących 
działań: 
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1)zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje; 

2)przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne informacji na temat 
wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych; 

3)spotkanie z przedstawicielami komórek organizacyjnych w celu skonsultowania informacji 
uzyskanych na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań 
publicznych; 

4)rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje; 

5)opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji 
oraz informacji od komórek organizacyjnych; 

6)skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie 
internetowej Powiatu; 

7)rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji; 

8)przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Zarządu Powiatu; 

9)przedłożenie Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu. 

2)Konsultacje Programu prowadzone są zgodnie z Uchwałą nr XLII/229/2010 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3)Po uchwaleniu przez Radę Powiatu Program jest umieszczany na stronie internetowej Powiatu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 14. 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

1)Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs 
ofert. 

2)W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu. 

3)Oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert składanych na realizację zadań publicznych 
wynikających z Programu dokonuje Komisja Konkursowa powoływana przez Zarząd Powiatu. 

4)W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1)Sekretarz – Przewodniczący Komisji Konkursowej, 

2)przedstawiciel Zarządu Powiatu, 

3)dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa, 

4)przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa. 
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5)W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

6)W pracach Komisji Konkursowej nie może brać udział osoba, której powiązania z podmiotem 
składającym ofertę, mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 

7)Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

8)Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

9)Termin i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej określa Przewodniczący Komisji 
Konkursowej. 

10)Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w wyniku głosowania. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

11)Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół zawierający: informację 
o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach zadań, uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie 
odmowy, proponowane wysokości środków przyznanych na wsparcie realizacji każdego z zadań. 

12)Protokół przekazywany jest Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia. 

13)Po zatwierdzeniu protokołu przez Zarząd Powiatu, zawarte w nim opinie Komisji Konkursowej 
stają się ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani odwołaniu. 

14)Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzany jest wykaz organizacji, którym zostaną 
przyznane środki na wsparcie określonych zadań publicznych wraz z wysokością przyznanych 
środków. 

15)Lista organizacji, które otrzymają środki na realizację zadań publicznych zostanie 
opublikowana na stronie Powiatu. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

Krapkowickiego 

Sławomir Rowiński


