
         Załącznik  

do Uchwały Nr XII/94/2015 

Rady Powiatu w Śremie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

 

 

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 
 

 

 

I. Wstęp 
 

Ilekroć w niniejszym programie mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.); 
2) zadania publiczne – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ww. ustawy;  

3) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;  

4) programie – należy przez to rozumieć „ Roczny program współpracy Powiatu 

Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 r.”;  

5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Śremie; 

6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Śremski; 

7) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Śremie; 

8) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Śremie. 
 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe programu 
 

1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

Powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie organizacji 

pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 
 

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

2) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych, a tym samym poprawa 

jakości i atrakcyjności życia mieszkańców powiatu śremskiego; 

3) wykorzystywanie potencjału i możliwości lokalnych organizacji pozarządowych; 

4) integracja podmiotów polityki lokalnej, obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; 

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych. 
 

 

III. Zasady współpracy 
 

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – oznacza to, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań 

własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, 

profesjonalny i terminowy; 



2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami 

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej 

działalności statutowej; 

3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem 

wytyczonych celów; 

4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych 

efektów realizacji zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji 

odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak  

i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy 

dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania; 

6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami 

są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych 

procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 
 

 

IV. Zakres przedmiotowy 
 

Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami jest: 

1) realizacja  zadań  Powiatu  określonych  w  ustawach  i  wynikających  z  potrzeb 

społeczności lokalnej; 

2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu; 

3) konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia. 
 

 

V. Formy współpracy 
 

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie w szczególności poprzez: 

1) zlecanie organizacjom realizacje zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, 

w formach powierzania lub wspierania wykonywania zadania wraz z udzielaniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: konsultowanie 

zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy, publikowanie na witrynie 

internetowej powiatu ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich 

realizacje; 

3) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji; 

4) tworzenie w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych 

organów powiatu oraz określenie przedmiotu ich działania; 

5) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych  

z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o aktualnych konkursach; 

6) organizację lub współudział w organizowaniu spotkań służących wymianie 

doświadczeń, mających na celu profesjonalizację działań organizacji; 

7) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu; 

8) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń  

i fundacji; 



9) pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów; 

10) prowadzenie internetowej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających 

na terenie powiatu. 
 

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne 
 

1. W sferze „kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w 2016 

roku ustala się jako priorytetowe następujące zadania publiczne:  

1) organizacja przeglądów i koncertów promujących Powiat; 

2) organizacja uroczystości kulturalnych i patriotycznych upamiętniających walkę  

o niepodległość kraju, obchodów rocznic i świąt państwowych 

3) prezentacja dorobku artystycznego Powiatu Śremskiego poprzez udział  

w powiatowych imprezach i uroczystościach kulturalnych  

4) wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa 

narodowego 

5) wspieranie ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja) 

organizacja przedsięwzięć promujących dzieje regionu i jego kultury. 

2. W sferze „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w 2016 roku ustala się 

jako priorytetowe następujące zadania publiczne:  

1) realizacja programów szkolenia sportowego; 

2) zakup sprzętu sportowego; 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych oraz uczestnictwa w tych 

zawodach; 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego. 

3. W sferze „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” w 2016 roku ustala się jako 

priorytetowe następujące zadania publiczne: 

1) organizacja imprez integracyjnych z dziedziny sportu, kultury i turystyki; 

2) organizacja i uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych; 

3) tworzenie warunków do integracji społecznej, usprawnienie i przygotowanie osób 

niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez organizowanie 

warsztatów, imprez integracyjnych lub kulturalnych i rehabilitacji społecznej. 

4. W sferze „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2016 roku ustala się 

jako priorytetowe następujące zadania publiczne: 

1) wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób starszych. 

5. W sferze „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin” w 2016 roku ustala się jako 

priorytetowe następujące zadania publiczne: 

1) Wspieranie projektów mających na celu wyrównywanie szans osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

6. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji Zarząd może 

wskazać inne zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na 

zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach. 
 

 

 

 

VII. Okres realizacji programu 
 

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia  

2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 



2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2016 r. 

VIII. Sposób realizacji programu 
 

Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:  

1) zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 

zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu 

ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie 

można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych. 
Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określone zostaną  

w uchwale Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych; 

2) Zarząd może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej 

organizacji – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb 

przyznawania dofinansowania określa art. 19 a ustawy;  

3) organizacja może wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w zakresie 

rozwoju sportu. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji określone są  

w uchwale Rady Powiatu w Śremie nr VIII/73/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybów finansowania rozwoju 
sportu na terenie powiatu śremskiego. 

 

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 

uchwała budżetowa Powiatu Śremskiego na 2016 r. 
 

 

X. Sposób oceny realizacji programu 
 

Miernikami oceny realizacji programu są między innymi: 

1) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,  

z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu 

pozakonkursowego; 

2) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych;  

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat  

z przyczyn zależnych od organizacji; 

5) liczba ostatecznych odbiorców zrealizowanych zadań; 

6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych; 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;  

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje. 
 

 

 

 

 

XI. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 
 

W Projekcie Programu zawarte zostały sugestie i propozycje lokalnych stowarzyszeń 

zgłoszone podczas VIII Powiatowego Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji 



Pozarządowych. Program w celu uzyskania ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji, 

został zamieszczony w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Powiatu zgodnie z uchwałą  

nr L/365/10 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…). 
 

 

XII. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 
 

1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana Komisja 

Konkursowa. 

2.  Imienny skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Zarząd. 

3. W Komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział 

w konkursie, ani osoby, które byłyby w jakiś sposób związane z taką organizacją. 

4. Komisja będzie obradowała zachowując zasady suwerenności, uczciwości, tajności 

podejmowanych działań oraz efektywności. 

5. Skład Komisji Konkursowej i regulamin jej pracy opublikowany zostanie na stronie 

internetowej Powiatu. 
 

 

XIII. Postanowienia końcowe 
 

1.  Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

2. Zarząd w terminie określonym w art. 5a ustawy, przedłoży Radzie sprawozdanie  

z realizacji Programu. 

3. Sprawozdanie  opublikowane  będzie  na  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej oraz na 

stronie internetowej powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 


