
PROJEKT

Programu Współpracy
Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2012 rok



WSTĘP

Współpraca Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późno zm.) służy
umacnianiu uprawnień mieszkańców powiatu w procesie tworzenia więzi społecznych,
odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności
lokalnej. Niniejszy 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.

POST ANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Powiatu Górowskiego.
2. Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi stanowi element
polityki społecznej, której celem jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności Powiatu
Górowskiego. Program określa formy, zakres i zasady współpracy.
3. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów
aktywności obywatelskiej społeczności powiatu.
4. ilekroć w Programie jest mowa o:
- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późno zm.),
- programie - rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Górowskiego z
organizacj ami pozarządowymi
- Powiecie - rozumie się przez to Powiat Górowski.,
- konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa wart. 11 ust. 2
ustawy
- organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3
ustawy

CELE PROGRAMU

§2

Celem głównym programu jest udzielanie pomocy i wsparcia organizacjom pozarządowym
w celu wspólnego działania na rzecz aktywizacji i poprawy życia mieszkańców powiatu
górowskiego.



§3

Celami szczegółowymi programu są:
l) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w powiecie górowskim
działających dla dobra lokalnej społeczności,

2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego
środowiska,

3) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Starostwa dążące do realizacji
sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,

4) promocja działalności organizacji pozarządowych,
5) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb

społecznych,

ZASADY WSPÓŁPRACY

§4

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

2) partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

3) suwerenności - szanując swoją autonomię powiat i organizacje pozarządowe nie
narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,

4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań,

6) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania sąjawne.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§5

Współpraca Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom
Powiatu.



FORMY WSPÓŁPRACY

§6

Współpraca Powiatu z organizacjamipozarządowymiprowadzącymi działalnośćpożytku publicznegona
terniePowiatuGórowskiegobędzie realizowanaw następującychformach:

1. wzajemne informowanie się o kienmkach planowanej działalności i współdziałanie w celu
ujednoliceniai zharmonizowaniatychkierunkówpoprzez:
1) publikowanie informacji,ogłoszeń, aktów prawnych istotnychdla organizacjipozarządowych,na

stronieinternetowejstarostwaw zakładce.organizacie pozarządowe",
2) udział przedstawicieliorganizacji pozarządowych na sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach

Komisji Rady Powiatu, z prawern zabierania głosu, na których dyskutowane będą projekty
uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością organizacji,

3) przekazywanie przez organizacjepozarządowe informacjio przewidywanych lub realizowanych
zadaniachsferypublicznej.

2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3
ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji:
1) informowanie - poprzez stronę internetową powiatu - przedstawicieli organizacji o

planowanych sesjach Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnoszących się do zagadnień związanych z działalnościąorganizacji,

2) udostępnienie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z
profilem działalności tych organizacji,

3. udzielanie wsparcia pozafinansowego poprzez:
1) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej przez pracowników Starostwa

Powiatowego,
2) organizację spotkań, konferencji, szkoleń z zakresu zakładania, prowadzenia organizacji

oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
3) udzielanie przez Powiat w miarę posiadanych możliwości pomocy w postaci

nieodpłatnego udostępniania sprzętu, sal i pomieszczeń będących w dyspozycji Powiatu
na działalność statutową,

4) promocję działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego - na wniosek organizacji lub podmiotu -
informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje i podmioty inicjatyw.

4. udzielanie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie lub
wspieranie wykonywanych zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.



--------

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§7

Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych wart. 4 ust. 1 ustawy.
W 2012 roku priorytetowe zadania publiczne będą obejmowały następujące obszary:

1. Integracja społeczna,
2. Edukacja,
3. Kultura,
4. Kul tura fizyczna, sport,
5. Pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych,
6. Promocja i profilaktyka zdrowia,
7. Ekologia i ochrona środowiska,
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Promocja powiatu.

OKRFS REALIZACJI PR<X;RAMU

§8

Program współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§9

Współpraca PowiatuGórowskiegoz organizacjamipozmzą:łowymipolegaw szczególnościna:
1) przygotowaniuiprzeprowadzeniukonkursudlaorganizacjipozarządowychnarealizacjęzadańpublicznych
2) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń, spotkań dotyczących działalności

orgaruzacji,
4) podejmowaniu inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych

dla lokalnego środowiska,
5) doradztwie i udzielaniu pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
6) bieżącym uzupełnianiu zakładki "organizacje pozarządowe" na stronie powiatu

www.powiatgora.pl
7) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w

sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych,
8) sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi.



WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§10
1. Określa się wysokość środków planowanych na realizację programu w kwocie 70.000 zł.

(siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Organizacja, która otrzyma dofinansowanie na realizację zadań określonych w programie jest

zobowiązana do:
- umieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Starostwo

Powiatowe w Górze,
- wywieszenia w trakcie imprezy banem promującego Powiat Górowski.

SP03ÓB OCENY RFALlZACJIPROGRAMU

§11
Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące:
l) liczby ogłoszonych konkursów,
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań

publicznych,
3) liczby osób, będących adresatami realizowanych zadań publicznych,
4) liczby nowo zarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie Powiatu,
5) liczby zorganizowanych spotkań, konferencji, szkoleń z zakresu zakładania, prowadzenia

organizacji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§12
1. Sposób przeprowadzenia konsultacji programu został określony w uchwale Nr XLVII/198/1 O

Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego Powiatu
Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami
pozarządowymi zostały przeprowadzone w terminie od 26 października 2011 r. do 9 listopada
2011 r. poprzez zamieszczenie projektu programu współpracy oraz formularza zmian na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatgora.pl w zakładce "organizacje
pozarządowe" .

TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA



TRYB POWOŁYWANIA I ZASADYDZIALANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH

§13

l. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.

2. Zarząd Powiatu po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

3. Zarząd Powiatu powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego.

4. W skład komisji konkursowej wchodzą między innymi pracownicy komórek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego realizujących bezpośrednio zadania określone w Programie oraz
osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Zarząd lub komisję
konkursową,

6. Posiedzenie komisji konkursowej jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej
50% członków komisji.

7. Komisje konkursowe działająnieodpłatnie.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
9. Do zadań komisji konkursowej należy:
- opiniowanie złożonych ofert,
- przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Zarząd Powiatu,
- sporządzenie protokołu z prac komisji,

11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.

12. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia
wyboru lub odrzucenia oferty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

l. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

2. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres rocznego programu poprzez
zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji do Starostwa Formularz konsultacji programu dostępny jest
na stronie internetowej w zakładce "organizacje pozarządowe".

3. Program współpracy opublikowany zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce "organizacje pozarządowe".

4. Starosta Górowski w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie Powiatu w Górze
informację o sposobie realizacji Programu.



Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w zakładce "organizacje pozarządowe"

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20 lOr.
Nr 234, poz. 1536 z późno zm.).
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