Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXV/537/2016
Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z dnia 27 października 2016

Roczny program współpracy
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2017 rok

WSTĘP
„Roczny program współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” stanowi
dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy
współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane
w ramach

współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu.
Obowiązek

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

wynika

z

ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r.,poz.239) oraz powinności wzajemnego informowania się przez
organizacje i władze samorządowe o planowanych kierunkach działalności
i

współdziałania

w

celu

zharmonizowania

tych

działań.

Organizacjami

pozarządowymi są - nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Te
niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują działania, które stwarzają
szansę na skuteczniejsze realizowanie wspólnych celów dla potrzeb wspólnoty.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Program określa cele, formy, zasady a także zakres przedmiotowy współpracy
Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Program powstał z uwzględnieniem opinii organizacji
pozarządowych i innych podmiotów. Konsultacje odbyły się w sposób zgodny
z uchwałą Nr XXXIX/278/2010 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia
5 listopada 2010r. „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku
publicznego.”
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Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie –

należy rozumieć ustawę o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz.239)
2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to te organizacje

pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy.
3) programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi z innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariat
na rok 2017”.
4) Radzie

–

należy

przez

to

rozumieć

Radę

Powiatu

Ropczycko-

Sędziszowskiego,
5) Zarządzie

– należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego,
6) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego,
7) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Ropczycko-Sędziszowski,
8) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert.

Współpraca Powiatu i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art.
4 ust. 1 ustawy.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
1.Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między administracją
samorządową, a organizacjami działającymi na terenie Powiatu Ropczycko–
Sędziszowskiego. Program reguluje na najbliższy rok współpracę pomiędzy
Powiatem, a organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Powiatu.
Władze Powiatu tworzą warunki dla rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, kultury
i sportu. Program określa czytelne zasady w zakresie wspierania przez Powiat
działań organizacji.
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2.Cele szczegółowe:
1) bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i analiza funkcjonowania
organizacji,
2) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) aktywizowanie społeczności lokalnej,
4) wspieranie edukacji publicznej, oświaty i wychowania,
5) budowanie partnerskiej współpracy Powiatu z organizacjami,
6) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Powiatu dążące do
realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,
7) włączenie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów
służących rozwojowi Powiatu.
Rozdział III
Zasady współpracy
1.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Powiecie opiera się na

następujących zasadach:
- pomocniczość, oznacza, że Powiat wspiera realizację zadań podejmowanych
przez

organizacje

i

wykonywanych

w

sposób

ekonomiczny,

profesjonalny

i terminowy.
-

suwerenności stron, polega na tym, że strony mają prawo do odrębności

w zakresie interpretacji i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów oraz
realizowanych zadań.
-

partnerstwa,

realizowana

jest

w

zakresie

uczestnictwa

organizacji

w określeniu potrzeb i problemów społeczności lokalnej, a także wypracowywaniu
sposobów ich rozwiązywania.
- efektywności, polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych
rezultatów w realizacji zadań publicznych.
- jawności i uczciwej konkurencji, rozumiana jest jako udostępnienie przez strony
współpracujące

informacji

jawnych

o

zamiarach

i

efektach

współpracy,

a także wypracowanie stosownych procedur realizacji zadań.
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Rozdział IV
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy Władz Samorządu Powiatowego z organizacjami, jest
realizacja zadań publicznych Powiatu określonych w ustawie, w szczególności:
1) wspieranie i promocja edukacji publicznej, oświaty i wychowania,
2) pomoc w zakresie organizacji spotkań z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
3) promocja i ochrona zdrowia,
4) działania

na

rzecz

dzieci

i

młodzieży

z

zakresu

profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień,
5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) współdziałanie i pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków
zewnętrznych,
8) wspieranie kultury fizycznej, sportu, turystyki,
9) wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury,
10)dbałość o stan ochrony środowiska i przyrody na terenie Powiatu,
11)działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
12)przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
13)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
14)działania

na

rzecz

integracji

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

i współpracy między społeczeństwami,
15)udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Rozdział V
Formy współpracy
Formy współpracy oraz tryb i zasady działania komisji konkursowych:
1. Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1
ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie
Powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
Powiatu. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter
finansowy i pozafinansowy:
2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zleceniu realizacji zadań
publicznych i może odbywać się w formach:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3.Wysokość środków finansowanych na realizację zadań zleconych określi Rada
Powiatu w uchwale budżetowej na 2017 rok.
4. Zarząd Powiatu określi, w ramach zadań priorytetowych wymienionych
w programie szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia,
formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
5. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom
pozarządowym

jest

konkurs.

W

przypadkach

wskazanych

przez

ustawę

dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
6.Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po
przyjęciu i przekazaniu Radzie Powiatu projektu budżetu na 2017 r. przez Zarząd
Powiatu.
7. Zarząd Powiatu powoła komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu
oraz przedłożenia Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert, na które proponuje się
udzielenie dotacji.
8. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel desygnowany przez Zarząd – Przewodniczący,
b) przedstawiciel danego wydziału Starostwa w ramach merytorycznych projektów
d) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.
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9. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane
z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie
zachowania zasad bezstronności.
10. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują
zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa z ust. 8
członek komisji konkursowej zgłasza fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty
podmiotu, z którym występuje powiązanie.
11. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
12.Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
13. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku
różnej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
14. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.
15. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert,
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
16. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej.
17. Z prac komisji sporządza się protokół.
18. Komisja konkursowa przedstawia Zarządowi propozycję podziału środków
finansowych na realizację zadań publicznych.
19.Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań
publicznych w trybie przewidzianym przez ustawę.
20. Współpraca pozafinansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi może
polegać na:
a) działaniach informacyjnych realizowanych poprzez:
- publikowanie na stronie internetowej Powiatu wszelkich ważnych informacji
dotyczących zarówno działań podejmowanych przez powiat, jak i przez organizacje
pozarządowe,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej,
- organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji
na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
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- przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań
publicznych,
- zamieszczenie przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację
zadań publicznych we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych zapisu
o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Powiat,
- informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków na
działalność z różnych źródeł.
b) organizacyjnej, realizowanej przez:
- prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
- prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomocy w pozyskiwaniu
środków finansowych,
- inicjowanie realizacji zadań publicznych,
- podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
ważnych dla lokalnego środowiska,
- udzielanie przez Powiat, Starostę patronatów, opinii, rekomendacji, itp.
- partnerstwo Powiatu w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- organizowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów
prawnych w dziedzinach stanowiących obszar wzajemnych zainteresowań,
- zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.
c) szkoleniowej, realizowanej poprzez:
- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania
środków z funduszy Unii Europejskiej,
- angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnięć.
d) innych realizowanych poprzez:
-

pomoc

w

nawiązywaniu

przez

organizacje

pozarządowe

kontaktów

międzynarodowych,
-

promocję działalności organizacji pozarządowych.

21. Współpraca Powiatu z podmiotami programu może przyjmować formy:
a)

wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałania,
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b) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów,

aktów

normatywnych

w

dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej tych podmiotów,
c) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
d) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
1. Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Za priorytetowe zadania Powiatu do realizacji w roku 2017 we współpracy
z organizacjami przyjmuje się:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa,
2) wspieranie edukacji publicznej, oświaty i wychowania:
a) wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
b) promocja szkół i placówek oświatowych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
m.in. poprzez organizowanie spotkań informacyjnych,
c) wspieranie procesów wychowawczych,
d) przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego,
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a)

współorganizowanie

imprez

o

charakterze

sportowym,

rekreacyjnym

i turystycznym,
b) wspieranie lokalnych organizacji w zakresie wykonywania bezpłatnych kserokopii
dokumentów pozostających we władaniu i zaewidencjonowanych w odpowiedniej
komórce Starostwa Powiatowego w Ropczycach, z wyjątkiem dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wobec których wymagalne jest
uiszczenie opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości,
c)

działań

mających

na

celu

prezentację

osiągnięć

sportowych

dzieci

i młodzieży z terenu Powiatu,
d) rozbudowanie polityki informacyjnej, poprzez możliwość zamieszczania przez
organizacje pozarządowe na stronie internetowej Starostwa Powiatowego własnych
informacji, np. dot. spotkań, turniejów, realizowanych projektów, itp.
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e)

pomoc

w

organizacji

spotkań

przedstawicieli

i

członków

organizacji

pozarządowych,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) wszelkiego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwiększenie
aktywności zawodowej tych osób,
b) zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji,
c) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,
e) działania na rzecz dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki i ochrony przed
marginalizacją społeczną,
f) podejmowanie działań mających na celu niwelowanie barier informacyjnych
i w komunikowaniu się,
g) prowadzenie działalności wspierającej rodziny osób niepełnosprawnych, m.in.
poprzez szkolenia, pomoc psychologiczną, prawną, itp.
h) prowadzenie działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące problemów
i uprawnień osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
5) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu,
b) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie
i ochronę środowiska,
c)

współorganizacja

imprez

edukacyjnych

oraz

konkursów

o

charakterze

ekologicznym.
Rozdział VII
Okres realizacji programu
„Roczny

program

współpracy

Powiatu

Ropczycko

–

Sędziszowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” będzie
realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. Konkursy na realizację zadań
publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie
projektu budżetu za 2017 r. przez Zarząd.
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Rozdział VIII
Sposób realizacji programu i wkład finansowy
1. Powiat może udzielać podmiotom programu pomocy w szczególności w postaci:
1) administrowania elektroniczną bazą danych organizacji pozarządowych
działających

na

terenie

Powiatu,

na

stronie

internetowej

starostwa

powiatowego,
2) udzielenia przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji, w tym
m.in. udostępnienie organizacjom, nie dysponującym własnym lokalem,
korzystania z Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach na
organizacje spotkań i szkoleń o charakterze otwartym, ponadgminnym,
3) obejmowania patronatem przez Władze Powiatu projektów i inicjatyw
realizowanych przez organizacje pozarządowe,
4) udzielania przez Powiat rekomendacji wnioskującym o to organizacjom
pozarządowym, jeżeli konieczność ich uzyskania wiąże się z działalnością
prowadzoną przez te organizacje,
5)

informowania organizacji o potencjalnych źródłach finansowania z funduszy
krajowych i europejskich, w szczególności dzięki prężnej pracy Wydziału
Organizacyjnego i Promocji oraz Biura ds. Funduszy Pomocowych
funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

6)

doradztwa i udzielania przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom
w przygotowywaniu projektów,

7) wspólnego aplikowania o środki pozabudżetowe,
8) wspólnej działalności szkoleniowej na rzecz podniesienia sprawności sektora
pozarządowego,
9) tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu,
10) tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów

o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu.
2. W roku 2017 przewiduje się wkład środków finansowych w kwocie 60 725,88 zł na
realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
1. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki:
1)

liczbę wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat,

2)

udzielania przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji, w tym

m.in. udostępnienie organizacjom Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Ropczycach, na organizacje spotkań i szkoleń o charakterze otwartym,
3)

liczbę

wspólnych

szkoleń

na

rzecz

podniesienia

sprawności

sektora

pozarządowego,
4) wzrost aktywizacji społeczności lokalnej,
5) liczbę spotkań z organizacjami,
6) liczbę współorganizowanych imprez, spotkań o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
8) liczbę współorganizowanych imprez stałych i periodycznych o charakterze
patriotycznym.
9) liczbę nieodpłatnie udzielonych porad prawnych.
2. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku zostanie przedłożone Radzie Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2017.

Rozdział X
Informacja o sposobie tworzenia programu
1. W celu uchwalenia programu podjęto następujące działania:
1) przygotowanie projektu programu przez Wydział Organizacji i Promocji,
2) podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia projektu programu
i skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
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3) przeprowadzenie konsultacji programu, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego Nr XXXIX/278/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego,
4) skierowanie projektu programu pod obrady Rady Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego, oraz podjęcie przez Radę Powiatu uchwały przyjmującej
program.

Sporządził:
Sławomir Małajowicz
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