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Uchwała Nr XXIX/197/08 

Rady Powiatu w Śremie 

z dnia 17 grudnia 2008r. 

 

 

 

w sprawie: „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”. 

 

 

 

    

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie:  

 

§ 1 

 

Uchwala „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr.................... 

Rady Powiatu w Śremie 

z dnia ....................... 
 

 

 

Wysoka Rado, 

 

Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. 

Podejmują cenne działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji 

pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie 

wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Proponowany 

w uchwale „ Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” jest realizacją ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program na 2009r. został opracowany 

metodą partnerską m.in. podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu 

śremskiego. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik  

do uchwały .....................  

Rady Powiatu w Śremie  

z dnia ............................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2009 
 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1592 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.),  

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).  
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Wstęp 

Trzecim sektorem, obok sektora publicznego i prywatnego, są organizacje pozarządowe 

działające również na rzecz dobra publicznego. Stowarzyszenia i fundacje podejmują cenne 

działania dla dobra mieszkańców, dlatego współpraca organizacji pozarządowych z jednostką 

samorządu terytorialnego stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy 

jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Pierwszy Program Współpracy Powiat Śremski 

przyjął w 2004 r. i tym samym dał wyraz swojej aktywnej polityki współpracy samorządu  

z trzecim sektorem. Silne i niezależne organizacje są ważnym partnerem dla samorządu 

zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak również współpracy. Program na 2009 rok 

został opracowany metodą partnerską m.in. podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi 

z terenu powiatu śremskiego. 

MIEJSCE REALIZACJI: 

- Obszar Powiatu Śremskiego 

 

ADRESACI PROGRAMU:  

- organizacje pozarządowe,  

- inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art. 3 ust. 3 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

KOORDYNATOR PROGRAMU:  

- Zarząd Powiatu w Śremie.  

 

PARTNERZY:  

- organizacje pozarządowe,  

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  
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I. Cele i zadania programu  

 

Kompleksowa diagnoza sektora pozarządowego w powiecie śremskim.  
 

Cel 1: Sprawnie funkcjonująca baza organizacji pozarządowych. 

 

Zadanie 1: 

Bieżące uaktualnianie bazy organizacji pozarządowych w powiecie śremskim.  

 

Zadanie 2: 

Udostępnienie informacji na temat organizacji pozarządowych w powiecie śremskim, poprzez 

zamieszczenie aktualnej tematyki na podstronie Starostwa Powiatowego w Śremie będącej 

źródłem wymiany informacji i platformą współdziałania organizacji pozarządowych. 

 
Profesjonalnie działające organizacje pozarządowe. 

 

Cel 1: Zinwentaryzowane regulacje prawne dotyczące sektora pozarządowego.  

 

Zadanie 1: 

Udostępnianie aktualnych przepisów prawnych dotyczących sektora pozarządowego. 

 

Zadanie 2: 

Pozyskiwanie i udostępnianie opracowań dotyczących sektora pozarządowego. 

 

Cel 2: Wykwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

Zadanie 1: 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych oraz pomoc techniczna w ich 

organizacji. 

 

Zadanie 2: 

Organizacja szkolenia wynikającego z diagnozy potrzeb. 

 

Zadanie 3:  

Współorganizacja „II Powiatowego Forum” wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie powiatu śremskiego.  

 

Zadanie 4: 

Współorganizacja plenerowej imprezy prezentującej dorobek organizacji pozarządowych oraz 

zachęcającej do działania w III sektorze.  

 

Sprawny system współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Cel 1: Sprawny system wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną  

a organizacjami pozarządowymi.  
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Zadania 1:  

Powołanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, której celem będzie:  

- wyrażanie opinii o projektach aktów prawa miejscowego i istotnych sprawach 

dotyczących organizacji pozarządowych, 

- przekazywanie swoich uwag i wniosków dotyczących realizacji polityki powiatu 

wobec organizacji pozarządowych, 

- wizytowanie organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań publicznych, 

- przygotowanie projektu kolejnego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  . 

 

Zadanie 2: 

Pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe w ramach współpracy zagranicznej powiatu śremskiego.  

 

Zadanie 3: 

Pomoc w tworzeniu partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  

i organizacjami pozarządowymi w opracowaniu programu współpracy. Pomoc w tworzeniu  

i realizowaniu projektów partnerskich. 

 

Cel 2: Realizacja zadań powiatowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Zadanie 1: 

Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 

współorganizacji przedsięwzięć w szczególności z zakresu kultury i sportu.  

 

Zadanie 2:  

Zlecanie zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

 

Zadanie3: 

Zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 

Zadanie 4: 

Zlecanie realizacji innych zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

  

II. Zasady współpracy: 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie śremskim odbywa się  

w oparciu o następujące zasady: 

 

a) partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów  

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem 

wytyczonych celów, 

b) suwerenności – posiadanie przez partnerów współpracy zdolności do bycia 

podmiotem prawa i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz 

swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom, 

c) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów 

realizacji zadań publicznych, 

d) uczciwej konkurencji – równy dostęp do  informacji w zakresie wykonywanych 

działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz stosowanie tych 
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samych kryteriów przy dokonywaniu oceny działań i podejmowaniu decyzji odnośnie 

ich finansowania, 

e) jawności – wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe 

w zakresie stosowanych procedur. 

 

III. Obszary współpracy: 

 

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2009 jest prowadzenie przez nie działalności na terenie powiatu 

śremskiego lub na rzecz jego mieszkańców w zakresie: 

 

1) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji: 

a) organizowanie przeglądów powiatowych (konkursy recytatorskie), 

b) organizowanie przeglądów i koncertów także z udziałem wybitnie uzdolnionych 

uczniów w ramach promocji rodzimych talentów, 

c) pomoc przy organizacji wystaw prac artystycznych amatorów oraz promocja 

twórców ludowych (rękodzieło artystyczne, rzeźba, itp.), 

d) pomoc przy organizacji uroczystości kulturalnych i patriotycznych 

upamiętniających walkę o niepodległość kraju, obchodów rocznic i świąt 

państwowych. 

 

2) upowszechniania kultury fizycznej i turystyki: 

a) organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu 

powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

b) organizacja imprez turystycznych pieszych i rowerowych, 

c) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną i agroturystykę. 

 

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

a) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, 

b) pomoc przy tworzeniu systemów stypendialnych. 

 

4) ochrony i promocji zdrowia: 

a) wspierania działań w zakresie uzależnień, 

b) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dorosłych i młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

a) realizacja programów w ramach działalności Powiatowego Środowiskowego 

Klubu dla Dzieci i Młodzieży, 

b) szkolenia kadry społecznej z terenu powiatu. 

 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) pomoc przy pozyskiwaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego  

oraz likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, 

b) organizacja imprez integracyjnych z dziedziny sportu, kultury i turystyki. 

 

7) ekologii i ochrony zwierząt dziedzictwa przyrodniczego: 
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a) działania na rzecz podnoszenia edukacji ekologicznej poprzez organizowanie 

kursów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz konkursów wiedzy o ochronie 

przyrody dla dzieci i młodzieży. 

 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

 i zagrożonych zwolnieniem z pracy: 

a) zlecenie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego. 

 

9) upowszechniania i ochrony praw konsumenta: 

a) popularyzacja wiedzy na temat praw konsumenta poprzez organizowanie 

pogadanek, odczytów, prelekcji i konkursów. 

 

2. Organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu  

terytorialnego, chociaż nie zostały zaliczone do organizacji pozarządowych, to jednak 

mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i są objęte ustawą. 

Równocześnie do kategorii organizacji pozarządowych zaliczane zostały: partie 

polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, 

fundacje utworzone przez Skarb Państwa lub samorząd terytorialny. Jednakże tych 

podmiotów nie obejmują zapisy działu II ustawy dot. prowadzenia działalności pożytku 

publicznego, czyli podmioty te nie mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych 

na mocy ustawy z zastrzeżeniami dotyczącymi fundacji – art. 3 ust. 4 pkt. 4 

lit. a-c ustawy. 

 

 

IV. Formy współpracy: 

 

1. Niefinansowe formy współpracy to: 

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, 

- konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych, 

2. Finansowe formy współpracy to zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych 

w ustawie. Ustawa wprowadza jednolity tryb dotowania obowiązujący wszystkie organy 

administracji publicznej (gminy, powiaty, województwa, administrację wojewódzką, 

fundusze celowe, administrację centralną). 

 

3. Zlecenie zadania publicznego organizacji pozarządowej może nastąpić w dwóch formach: 

1) powierzania  wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie jego realizacji, 

2) wspierania wykonania zadania publicznego wraz w udzieleniem dotacji na częściowe 

dofinansowanie jego realizacji. 

 

V. Tryb zlecania zadań: 

 

1. Zgodnie z zapisami ustawy organy administracji publicznej w celu zlecenia zadania 

zobowiązane są przeprowadzić otwarty konkurs ofert, do którego mogą przystąpić podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizacje pozarządowe, organizacje 

kościelne oraz instytucje podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane. 

2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Zarząd Powiatu w Śremie i przeprowadzany  

w oparciu o przepisy ustawy. 
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3. Wykaz priorytetowych zadań Zarządu Powiatu w Śremie podaje do wiadomości 

publicznej poprzez: 

1) Biuletyn Informacji Publicznej, 

2) stronę internetową www.powiat-srem.pl, 

3) informację na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Śremie. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystane na: 

1) remonty budynków; 

2) zadania i zakupy inwestycyjne; 

3) zakup gruntów; 

4) działalność gospodarczą. 

 

5. Wykaz szczegółowych do realizacji w 2009r. zadań nie stanowi jedynego kryterium  

podjęcia współpracy. Do priorytetowych kryteriów należą: 

1) wiarygodność organizacji; 

2) wykazana efektywność działania; 

3) skuteczność realizacji założonych celów; 

4) metody działania oraz posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe. 

 

6. Organ zlecający ma obowiązek okresowej kontroli zleconego zadania pod względem 

efektywności, jakości, rzetelności. 

 

7. Organizacja, która realizowała zadanie zlecone, zobowiązana jest w terminie do 30 dni  

po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie, złożyć sprawozdanie z wykonania 

zadania. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 

 

8. Minister Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 

264, poz. 2207) określił wzór ofert realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy  

o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania. 

 

9. Powierzenie realizacji zadania w sposób inny niż przewidziany w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie może nastąpić w przypadku, gdy: 

- zadanie może być bardziej efektywnie zrealizowane w oparciu o inne przepisy – m.in. 

o ustawę Prawo zamówień publicznych, 

- tak stanowią odrębne przepisy np. ustawa – Prawo ochrony środowiska, ustawa o 

pomocy społecznej. 

 

10. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy wystąpić do organu administracji 

publicznej z ofertą realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest już realizowane 

w inny sposób przez organ administracji publicznej. W takim  przypadku organ administracji 

publicznej ma obowiązek rozważyć celowość realizacji zadania przez organizację. 

Organizacja pozarządowa winna być poinformowana o podjętej decyzji w ciągu 2 miesięcy 

od daty złożenia oferty. 

 

11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 

uchwała budżetowa Powiatu Śremskiego na 2009r. 

 

 

 

 

http://www.powiat-srem.pl/

