Uchwała Nr XL/254/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Sztumskiego
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
podstawie
art.
12
pkt
11
ustawy
z
dnia
5
czerwca
1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U z 2001r.. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póz. zm.) Rada Powiatu, uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2010” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do
uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
W myśl cytowanej wyżej ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność
społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w
celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia ( z wyjątkiem podmiotów
określonych w art.3 ust.4 cytowanej ustawy np. partii politycznych, samorządów
zawodowych, związków zawodowych, itd.). Natomiast sferę zadań publicznych określa
szczegółowo art. 4 przedmiotowej ustawy i jest nią np. pomoc społeczna, nauka, edukacja,
ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, działalność na rzecz mniejszości
narodowych, itd.
Organ
stanowiący
powiatu
uchwalając
roczny
program
współpracy
z organizacjami pozarządowymi określa też miedzy innymi priorytety wiążące organ
wykonawczy na dany rok ze sfery zadań publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/254/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Roczny Program Współpracy na rok 2010 Powiatu Sztumskiego
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.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z póz. zm.),
2) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.
3) Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych - PROP – należy przez to rozumieć zespół
inicjatywno-doradczy

reprezentujący

organizacje

pozarządowe,

wyłoniony

przez

członków organizacji pozarządowych z terenu powiatu sztumskiego podczas Walnego
Zgromadzenia,
4) Programie – rozumie się przez to Roczny Program Współpracy na 2010 rok Powiatu
Sztumskiego z organizacjami, o których mowa w punkcie 2.,
5) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Sztumski,
6) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Sztumskiego,
7) Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
8) Konkursie – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13
Ustawy.

§2
Program określa zakres, formy i zasady współpracy Powiatu z Organizacjami, a także priorytety
zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

Rozdział II
Cele Programu

§3
1. Rozwój gospodarczo-społeczny, zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów mieszkańców,
a także aktywna współpraca z Organizacjami to zadania Powiatu.
2. Celem Programu jest realizacja zadań Powiatu poprzez:
1) poprawę współpracy administracji publicznej z Organizacjami,
2) promocję realizacji zadań publicznych przez sektor pozarządowy,
3) budowę społeczeństwa obywatelskiego i aktywizację społeczności lokalnych

Rozdział III
Zakres współpracy
§4
1. Zakres współpracy Powiatu z Organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 Ustawy, które związane są z realizacją zadań samorządu powiatowego.
2.Do reprezentowania Organizacji działających na terenie Powiatu Sztumskiego została
powołana PROP, która ma charakter doradczy i opiniotwórczy. Do zadań PROP należy:
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją Programu
- udział w pracach Komisji Konkursowej
3. Jako zadania priorytetowe Powiatu w roku 2010 proponuje się realizację działań:

1) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
a.

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół powiatu sztumskiego,

b.

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

c.

działalność wspomagająca

edukacyjnie, szkoleniowo,

informacyjnie

organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty działalności pożytku publicznego,
d.

programy edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców Powiatu między innymi w zakresie
profilaktyki: antynarkotykowej, antyalkoholowej, itp.,

e.

wypoczynek dzieci i młodzieży.

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia

a.

działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia, m. in. podniesienie świadomości
zdrowotnej mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i
możliwościach oddziaływania na własne zdrowie.

3) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
a.

działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach
życia (działania rehabilitacyjne, korekcyjne, sportowe, itp.),

b.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

4) w zakresie kultury
a.

upowszechniane dorobku kultury powiślańskiej,

b.

promocja kultury i sztuki.

5) w zakresie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu
a. upowszechnianie krajoznawstwa i sportu wśród dzieci i młodzieży
6) w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i bezpieczeństwa
a.

działania w zakresie porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,

b.

zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

c.

promocja bezpieczeństwa i przestrzegania prawa m.in. bezpieczeństwo na drogach
publicznych.
Rozdział IV
Formy współpracy
§5

1. Zlecenie przez Powiat realizacji zadań publicznych Organizacjom prowadzącym działalność
statutową w danej dziedzinie nastąpi w formie wsparcia zadań, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków może odbywać się poprzez:
1) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych
Powiatu,
2) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Stałych Rady
Powiatu,
3. Inne formy współpracy mogą obejmować w szczególności:

1) udzielenie pomocy przy organizowaniu przez Organizację spotkań otwartych, których
tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępniania
lokalu, sprzętu itp.,
2) udzielanie informacji służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja Powiatu (np. Kampania 1%),
3) organizowanie przez Powiat lub współudział w organizacji szkoleń, konferencji, forum
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
4) promocję realizowanych zadań na stronach internetowych Powiatu.

Rozdział V
Zasady współpracy
§6
Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania,
określone w Programie, jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert.

§7
1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane przez Zarząd w oparciu o przepisy Ustawy
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz niniejszego Programu.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego powołuje Komisję Konkursową w skład który wchodzi między
innymi jeden przedstawiciel PROP.

§8
1. Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości przy suwerenności stron – samorząd powiatowy, respektując odrębność i
suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do

sfery zadań

publicznych podejmuje współpracę z tymi Organizacjami, wspiera ich działania oraz
umożliwia realizację zadań publicznych;
2) partnerstwa - Organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań
publicznych na zasadach określonych w Ustawie;
3) efektywności i uczciwej konkurencji – Zarząd dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z

zachowaniem wymogów określonych w art. 33 i art. 35 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych;
4) jawności – informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych, w których możliwa jest współpraca z Organizacjami oraz o kosztach realizacji
zadań publicznych już prowadzonych umieszcza się na stronach internetowych Powiatu.

Rozdział VI
Postępowania w sprawach o udzielenie dotacji
i sposobu jej rozliczania

§9
1. Rada Powiatu Sztumskiego w drodze uchwały określa Roczny Program Współpracy wynikający z
art. 5 ust. 3 Ustawy.
2. Zarząd podaje do publicznej wiadomości informacje na temat otwartego konkursu ofert na
dotacje dla Organizacji.
3. Informacje szczegółowe co do konkursu ofert i dotacji znajdują się

w Uchwale

nr VII/36/2007

Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie trybu zlecania zadań publicznych,
udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała
budżetowa Rady Powiatu Sztumskiego na 2010 rok.

