


Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/132/04  

Rady Powiatu Kościańskiego  
z dnia 17.02.2004 r. 

 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2004 

 
I Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Podstawą „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na 
2004 rok”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 2 
 
Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1. „ustawie” - rozumie się prze to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), 
2. „powiecie” - rozumie się przez to Powiat Kościański, 
3. „podmiotach Programu” - rozumie się przez to: 

- organizacje pozarządowe,  
- podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
4. „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z 

dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 
148 ze zmianami), 

5. „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i 
w art. 13 ustawy. 

 
II Obszary współpracy 

 
§ 3 

 
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze 
zmianami), a w szczególności zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie: 
1. edukacji publicznej, 
2. promocji i ochrony zdrowia, 
3. pomocy społecznej, 
4. polityki prorodzinnej, 
5. wspierania osób niepełnosprawnych, 
6. kultury i ochrony dóbr kultury, 
7. kultury fizycznej i turystyki, 
8. ochrony środowiska i przyrody, 
9. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 



10. przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  
11. ochrony praw konsumenta. 
 

§ 4 
 
Zadaniami realizowanymi w ramach Programu w roku 2004 są: 
1. organizacja systemu szkolnych igrzysk sportowych, 
2. kreowanie pozaszkolnego życia sportowego,  
3. organizacja masowych imprez otwartych, w tym dla osób niepełnosprawnych, 
4. wspomaganie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, obejmującego zajęcia 

sportowe lub rekreacyjne, 
5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wspierających 

rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 
6. wspieranie współzawodnictwa mieszkańców wsi, 
7. organizacja zawodów o randze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach, 
8. wspomaganie organizacji i upowszechnianie imprez turystycznych, rajdów, 
9. konserwacja szlaków turystycznych, 
10. ochrona i konserwacja zabytków, 
11. wspieranie organizacji imprez kulturalnych i ochrona dóbr kultury, 
12. wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia,  
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 
14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 
 

III Formy współpracy 
 

§ 5 
 
Współpraca z podmiotami Programu może odbywać się w następujących formach: 
1. zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 

ustawie, 
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków, 
3. konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej, 
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
5. wspomagania szkoleniowego, informacyjnego, technicznego lub finansowego. 
 

§ 6 
 

1. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez 
Powiat zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których 
działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form: 
a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 

realizacji, 
b) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

3. Dotacje, o których mowa w ust.2, nie mogą być wykorzystane na:  
a) remonty budynków, 



b) zadania i zakupy inwestycyjne, 
c) zakupy gruntów, 
d) działalność gospodarczą, 
e) działalność polityczną.  

 
§ 7 

 
1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6, następuje, z zastrzeżeniem § 9, w trybie 

konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 
2. Konkurs dla określonego zadania ogłasza Zarząd Powiatu. 
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni. 

 
§ 8 

 
Do konkursu, o którym mowa w § 7, mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

 
§ 9 

 
Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, lit. a) może nastąpić poprzez 
zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 

 
§ 10 

 
Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
Nr 193, poz. 1891). 
 

§ 11 
 
Do dnia 1 czerwca 2004 roku Powiat Kościański może zlecać realizację zadań publicznych w 
sferze określonej w art. 4 ustawy, w trybie określonym w uchwale Nr XI/60/99 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 9 września 1999 roku w sprawie określenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji z budżetu powiatu kościańskiego na cele publiczne (art. 23 ust. 1a ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 874 ze zmianami). 
 
 
 
 




