


Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/330/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia 18.10.2005 roku 

Karta Współpracy Powiatu Kościańskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi  

  

I. 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. 

 

II. 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, 



8. ochrony środowiska i przyrody, 

9. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

10. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

11. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

12. ochrony praw konsumenta, 

13. obronności, 

14. promocji powiatu. 

 

III. 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. 
 
 

IV. 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 rozdziale IV 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.  

 

 

 

 

 



V. Koordynator ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi 

1. Zadania Koordynatora ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi zwanego dalej koordynatorem wykonuje Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

2. W jednostkach organizacyjnych powiatu i komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego wyznacza się osobę/osoby, koordynujące współpracę z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań tych jednostek.  

3. Zadania Koordynatora: 

a) pełni funkcję łącznika pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu, 

komórkami Starostwa Powiatowego, a przedstawicielami poszczególnych 

organizacji. 

b) sporządza roczną informację zbiorczą ze współpracy samodzielnych 

stanowisk, wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu z organizacjami pozarządowymi za rok ubiegły. 

c) prowadzi i aktualizuje „Mapę aktywności” organizacji pozarządowych i 

inicjatyw na terenie Powiatu Kościańskiego, 

d) współorganizuje spotkania, konferencje i szkolenia dla organizacji 

pozarządowych, 

e) odpowiada za informacje dotyczące organizacji pozarządowych 

zamieszczane w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, 

f) przygotowuje propozycję rocznego programu współpracy Powiatu 

Kościańskiego   z organizacjami pozarządowymi, 

g) prowadzi obsługę administracyjno-biurową Zespołu Konsultacyjnego. 

 

VI. Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z 

Organizacjami Pozarządowymi  

1. Starosta Kościański Zarządzeniem powołuje i odwołuje członków Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi zwanego dalej Zespołem. 

2. Zespół jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu i Rady Powiatu 

Kościańskiego. 

3. Do zadań Zespołu należy: 

a) Ocena szans i zagrożeń dla funkcjonowania organizacji pozarządowych na 

terenie powiatu kościańskiego. 

b) Przedkładanie propozycji dotyczących zadań priorytetowych powiatu oraz 

potrzeb finansowych w zakresie realizacji sfery zadań publicznych 

określonych w rozdziale II. 



c) Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji 

pozarządowych. 

d) Inicjowanie działań służących integracji sektora pozarządowego. 

e) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących sektora pozarządowego. 

f) Sporządzanie corocznie sprawozdania ze swojej działalności. 

2. Zespół składa się z 15 osób. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, 

2) trzech członków desygnowanych przez Starostę Kościańskiego, 

3) dziesięciu reprezentantów organizacji pozarządowych wybieranych przez 

przedstawicieli tych organizacji na spotkaniu otwartym, na które zaprasza 

się wszystkie działające na terenie powiatu organizacje.   

4. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje społecznie. 

5. Kadencja Zespołu trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją rady powiatu. 

6. Skład I Zespołu powołanego na lata 2005-2006 określa Zarządzenie Nr 35/05 

Starosty Kościańskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. 

opracowania karty współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2006”. 

7. Kadencja I Zespołu, o którym mowa w pkt 6 kończy się wraz z kadencją Rady 

powiatu, w czasie której Zespół powołano. 

8. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym 

posiedzeniu , na którym dokonuje się również  wyboru wiceprzewodniczącego. 

9. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera się w trybie jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustalonego składu Zespołu. 

10. Przewodniczący organizuje i kieruje pracami Zespołu oraz reprezentuje go na 

zewnątrz. 

11.  Zespół zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż dwa razy do roku. 

12. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego  lub w jego 

zastępstwie przez Wiceprzewodniczącego. 

13. Opinie i wnioski Zespołu uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ustalonego składu Zespołu. 

14. Zespół może zapraszać na swoje posiedzenie między innymi: przedstawicieli 

samorządów terytorialnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz doradców i ekspertów. 

15. Obsługę administracyjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. 



16. Przez obsługę administracyjną rozumie się: 

- wysyłanie zawiadomień na posiedzenie wraz z porządkiem obrad, 

- protokołowanie, 

- przekazywanie opinii i wniosków za pośrednictwem Starosty Kościańskiego 

do właściwych osób lub jednostek. 

17. Członek Zespołu jest wyłączony z oceniania wniosków złożonych przez 

organizację, której jest członkiem. 

 

VII. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 

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

Powiatowego w Kościanie oraz jednostki organizacyjne powiatu przygotowują 

informację ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok ubiegły. 

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. 

4. Informacja obejmuje współpracę finansową i pozafinansową.   

 

VIII. Zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi - 

harmonogram spotkań władz powiatu z organizacjami 

1. Władze Powiatu na bieżąco współpracują z Zespołem Konsultacyjnym. 

2. Raz do roku odbywa się spotkanie organizowane przez Zarząd Powiatu z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Kościańskiego, na którym przedstawia się założenia programu współpracy na rok 

następny i informację z realizacji ubiegłorocznego programu. 

 

 




