


 

Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/329/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia18.10.2005 roku 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2006 

 

I Postanowienia ogólne 

Podstawą „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2006 rok”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

II. Partnerzy 

 Rada Powiatu Kościańskiego – kreowanie polityki społecznej, uchwalanie rocznych 

programów współpracy. 

 Zarząd Powiatu Kościańskiego – realizacja polityki społecznej, przyznawanie 

dotacji, udzielanie innych form wsparcia organizacjom w ramach rocznych 

programów współpracy. 

 Starostwo Powiatowe w Kościanie i jednostki organizacyjne Powiatu Kościańskiego 

– bieżąca współpraca z organizacjami. 

 Koordynator ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi – koordynowanie współpracy, bieżące kontakty z organizacjami. 

 Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi – organ opiniodawczo-doradczy.  

 Organizacje pozarządowe - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone 

na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

 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. 

 

III. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Powiat może współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji określonych 

ustawami dla jego kompetencji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w 

zakresie ustalonym w art. 4 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym, tj.: 

1. edukacji publicznej, 



2. promocji i ochrony zdrowia, 

3. pomocy społecznej, 

4. polityki prorodzinnej, 

5. wspierania osób niepełnosprawnych, 

6. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

7. kultury fizycznej i turystyki, 

4. ochrony środowiska i przyrody, 

5. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

6. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

7. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

8. ochrony praw konsumenta, 

9. obronności, 

10. promocji powiatu. 

 

IV. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, może 

odbywać się w następujących formach: 

1. zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.), 

2. wspólnej realizacji zadań, 

3. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności 

statutowej,  

5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

6. wspomagania szkoleniowego, informacyjnego, technicznego lub finansowego. 
 
 

V. Sposób dotowania organizacji 

1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat zapewnia się poprzez zlecanie ich realizacji 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.  

4. Zlecanie zadań, o których mowa w pkt 1 następuje, z zastrzeżeniem pkt 8, w 

trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

5. Konkurs dla określonego zadania ogłasza Zarząd Powiatu. 

6. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać termin składania ofert o co najmniej 30 

dni. 

7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 

d) rodzaju zadania, 

e) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, 

f) zasadach przyznawania dotacji, 

g) terminach i warunkach realizacji zadania, 

h) terminie składania ofert, 

i) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, 

j) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego 

samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym 

uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym. 

8. Powierzenie realizacji zadania może nastąpić poprzez zakup usług na podstawie 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

9. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań 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). 

10. Zarząd Powiatu dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: 

a) stanu realizacji zadania, 

b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na 

realizację zadania, 

d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w 

postanowieniach umowy.  



 

VI. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 

1. Do 30 marca 2007 roku samodzielne stanowiska, wydziały Starostwa 

Powiatowego w Kościanie oraz jednostki organizacyjne powiatu przygotowują 

informację ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2006. 

2. Informację zbiorczą sporządza Koordynator ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi. 

3. Informację ze współpracy po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu przekazuje się 

pod obrady Zespołu Konsultacyjnego oraz Rady Powiatu Kościańskiego. 

4. Informacja obejmuje współpracę finansową i pozafinansową.   

 




