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programu współpracy

oraz podmiotami,

powiatu

o których

mowa w art. :4 ust 3

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i (I wolontariacie

1112t

lata 2014 -·2016
a nocstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
poz. 595, poz. 645) oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010LNr

234, poz. l

z późno zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego, uchwala, co następuje:
§1
wieloletni

program współpracy

powiatu nowodworskiego

z orgamzacjarm

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 xwietma
2003L o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016 w brzmieniu
zaląc znika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.
§3
j0i')"'''',c, wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu

uchwały Rady Powiatu

programu

współpracy

podmiotami,

powiatu

Nowodworskiego

nowodworskiego

o których mowa wart.

w sprawie

uchwalenia

z organizacjami

wieloletniego

pozarządowymi

oraz

3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20031'. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
Szanowni Państwo,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3
ustawy

z dnia

24 kwietnia

2003r.

o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie,

jest ustawowym obowiązkiem powiatu, wynikającym z alt. 4 ust. l pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645). Na jego podstawie powiat
wykonuje zadania publiczne, o charakterze ponadgminnym, min. w zakresie współpracy i działalności
na rzecz organizacji. Kwestię współpracy tych podmiotów szczegółowo reguluje ustawa z dnia 24
kwietn ia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20 lOr. Nr 234, poz.
1536 z późno zm.). Przepis art. Sa niniejszej ustawy nakłada na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek
składowe

uchwalenia

programu współpracy

tego programu.

Przedłożony

z sektorem pozarządowym,

zatem projekt

wskazując jednocześnie

uchwały jest wypełnieniem

ustawowego

obowiązku powiatu. Jego przyjęcie, stanowi deklarację woli kształtowania i rozwijania współpracy
min.

przez

zwiększenie

z poszanowaniem

udziału

podmiotów

zasad pomocniczości,

pozarządowych

suwerenności

w realizacji

stron, partnerstwa,

zadań

publicznych,

efektywności,

uczciwej

konkurencji i jawności.
Zgodnie z obowiązującymi

regulacjami, projekt wieloletniego programu współpracy

został

poddany konsultacjom w sposób określo y w uchwale nr 111I22/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 201 Or. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,

projektów

aktów prawa miejscowego

w

dziedzinach

dotyczqcych

działalności

statutowej tych organizacji.
Konsultacje
zgłaszanie

trwały od dnia 17 do 23 października
pisemnych

stanowisk.

2013 r., zaś przyjętą formą konsultacji

Informacja wraz z projektem

uchwały oraz formularzem

było
jego

konsultacji dostępne były na stronie internetowej }VWWJ1Q)Yod.\Vorskt,pl,~ww.bi12J..1..9\v.Q9~Y:QL:~kj.R.t
oraz siedzibie urzędu. Do dnia 23 października 2013 r. żaden z podmiotów objętych programem nie
zgłosił uwag do przedstawionego projektu.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA LATA 2014 - 2016

Samorząd
współpracy

powiatu

z podmiotami

lokalnych

środowisk

rozwojem

powiatu.

działania

stanowi

za

obywateli

powstawaniu

ciekawych

znakomite uzupełnienie

z liderami

efektywnego

kierowania

lokalnych

inicjatyw

na

aktywności

wśród

wspólnot,

lokalnych

Z tego

lokalnych.

przekładając

się na poprawę jakości

oraz zasady

współdziałania

winny

zadań

społeczności.

dobra,

sprzyja

względu

stanowią

przyczynIa SIę do

publicznych,

życia lokalnej
być określone

stanowiący

pOCZUCIa

przez lokalne samorządy.

powiatu z trzecim sektorem

wykonywania

oraz

rzecz wspólnego

działań podejmowanych

organ

przy

współpraca

rozwoju

wzrostu

w działania

efektywności

przez

baza

otoczenie

zwiększenia

uchwalanym

Aktywna

publiczne

i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli.

SIę do

samorządu

zadania

z elementów

jako

własne

Angażowanie

Współpraca

jeden

aktywnych

przyczymają

odpowiedzialności

realizuje

pozarządowymi.

Organizacje,

zrzeszają najbardziej
Ich

nowodworskiego

jednostki

tym

społeczności.
w programie

samorządu

Obowiązek ten wynika z zapisów znowelizowanej

ustawy

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

samym

Przedmiot
współpracy

terytorialnego.

dnia 24 kwietnia
(Dz. U. z 20101'. Nr

234, poz. 1536 z późno zm.)

Stworzony
społecznego
partnerstwa

w

program
lokalnym

służyć

ma kształtowaniu

środowisku,

pomiędzy powiatem a organizacjami,

obywatelskiego

budowanie

ładu

i umacnianie

zwiększeniu wpływu sektora

na kreowanie polityki społecznej w powiecie oraz poprawienie

jakości życia dzięki pełniejszemu

zaspokajaniu

Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

poprzez

demokratycznego

potrzeb społecznych.

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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§ 1

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1. radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Nowodworskiego,
2. zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Nowodworskiego,
3. powiecie - należy przez to rozumieć powiat nowodworski,
4. starostwie

należy

przez

to

rozumlec

Starostwo

Powiatu

Nowodworskiego,
5. staroście - należy prze to rozumieć starostę nowodworskiego,
6. skarbniku

należy

przez

to

rozumieć

skarbnika

powiatu

nowodworskiego,
7. organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późno
zm.),
8. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 z późno zm.),
9. programie - należy przez to rozumieć wieloletni program współpracy
powiatu

nowodworskiego

z

organizacjami

podmiotami, o których mowa wart.

pozarządowymi

oraz

3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014

- 2016,
10.

komisji oceniającej - należy przez to rozumieć komisję powołaną

do rozpatrywania :i opiniowania ofert,
11.

konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert,

Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
O których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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12.

dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127

ust.

1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)

§2

1. Cel główny:

2. Cele szczegółowe:
a. wzmocnienie

pozycji sektora

społecznego

w pOWIeCIepoprzez

zwiększenie udziału organizacji Wrealizowaniu zadań publicznych
oraz włączenie ich do konsultacji

i realizacji założeń programów

służących rozwojowi powiatu;
b. wypracowanie właściwego modelu współpracy oraz form dialogu
społecznego pomiędzy powiatem a podmiotami trzeciego sektora;
C. poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze
zaspakajanie

potrzeb

społecznych

realizowane

we współpracy

z orgarnzacjarru;
d. integracja

orgaruzacji

w

działaniach

na

rzecz

lokalnej

społeczności.

Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

na lata 2014 - 2016.
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§3

1.

Współpraca powiatu z podmiotami programu odbywa

zasady

określone w ustawie

: partnerstwa,

SIę

pomocniczości,

w oparciu o
efektywności,

jawności, suwerenności stron i uczciwej konkurencji.

a. zasada

partnerstwa

podmiotów

realizowana jest w zakresie

programu

w

identyfikowaniu

uczestnictwa

oraz

problemów lokalnej społeczności oraz ustalania

definiowaniu
sposobów ich

rozwiązywarua;

b. zasada

pomocniczości oznacza,

że powiat powierza realizację

zadań własnych, organizacjom, które gwarantują ich wykonanie
w sposób profesjonalny i terminowy;

c. zasada

efektywności

organizacjom

polega

w taki

na

sposób,

zlecaniu

aby

zadań

zapewnić

publicznych

osiągnięcie jak

najlepszych efektów w ich realizacji;

d. zasada

jawności

realizowana

jest

poprzez

udostępnianie

organizacjom wszelkich informacji w zakresie zasad współpracy.
Zasada

jawności

udostępniania

obliguje

powiatowi

też

podmioty

danych

programu

dotyczących

organizacyjnej, sposobu funkcjonowania,

do

struktury

prowadzenia przez me

działalności statutowej oraz sytuacji finansowej;

e. zasada

UCZCIWe]konkurencji

oznacza,

że

organy

powiatu

zobowiązane są do udzielania wszystkim podmiotom programu
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
O których mowa w mi. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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kompletnych informacji na temat wykonywanych działań, a także
stosowania jednakowych kryteriów wspierania tych podmiotów;

f. zasada

suwerenności

samodzielnie

w

stron oznacza, iż współpracujące
sposób

niezależny

podejmują

strony

działania

w zakresie współpracy.

§4

1.

Powiat współpracuje

uwzględnionych wart.

z organizacjami

4 ust.

w sferze zadań

publicznych

1 ustawy, w zakresie zadań przynależnych

powiatowi, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz.645).
2.

Współpraca powiatu z organizacjami w latach

2014 - 2016 może

obejmować zadania w następujących obszarach:
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
b. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
c. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

1

społecznej

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d. promocja i ochrona zdrowia;
e. promocja

zatrudnienia

1

aktywizacja

zawodowa

osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
f. działalność

wspomagająca

rozwój

wspólnot

społeczności

lokalnych;
g. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
h. promocja i organizacja wolontariatu;
1.

turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

J.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

----------------------------------Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014-2016,
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k. upowszechnianie

kultury fizycznej, sportu i turystyki;

1. ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
m. porządek

bezpieczeństwo

l

publiczne

oraz

przeciwdziałanie

patologiom społecznym;
n. ratownictwo

i ochrona ludności;

o. upowszechnianie
p. działalność
3. Zarząd,

przy

propozycji

i ochrona praw konsumentów;

na rzecz lokalnie działających
uwzględnieniu

podmiotów

poszczególne

zadania

aktualnych

działalności
publiczne

organizacji.
potrzeb

pożytku

oraz ogłasza

lokalnych

publicznego,
konkursy

oraz
określa

ofert na

ich

realizację.

§5
1. Współpraca
charakter

WSPÓŁPRACA

pomiędzy

powiatem,

a

organizacjami

może

przyjmować

finansowy i pozafinansowy .

FINANSOWA

2. Do współpracy

o charakterze

finansowym

należy zlecanie oraz wspieranie

realizacji zadań publicznych.

a.

zlecenie

realizacji

zadania

w trybie ogłaszanego
b. otwarty konkurs
l.

11.

publicznego

organizacjom

przez zarząd otwartego konkursu

SIę

ofert;

ofert może przybrać jedną z form:

powierzenie

wykonania

zadania

publicznego

z udzieleniem

dotacji na finansowanie

jego realizacji,

wsparcie

wykonania

publicznego

zadania

udzielenie dotacji na dofinansowanie
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

odbywa

poprzez

jego realizacji,

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.

wraz
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c. dotacje mogą być udzielane w szczególności z przeznaczemem

na

realizację tych zadań, które zarząd określi jako priorytetowe zadania
publiczne;
d. zasady oraz tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej
wiadomości w formie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
e. wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości w sposób
określony w § 13 ust. 2 programu.

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

3. Formy współpracy pozafinansowej :

a. wzajemne informowanie SIę o planowanych kierunkach
i współdziałania
l.

działalności

w celu zharmonizowania tych kierunków;

zamieszczanie

na

stronie

internetowej

powiatu

informacji

dotyczących planowanych przedsięwzięć i wydarzeń zarówno
realizowanych przez powiat jak i organizacje,
11.

zachęcanie

przedstawicieli organizacji do udziału w sesjach

rady,
111.

upowszechnianie formy komunikacji drogą elektroniczną;

b. konsultowanie

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących statutowej działalności organizacji;
l.

udostępnianie

projektów uchwał dotyczących spraw z zakresu

działalności statutowej konkretnych organizacji,
11.

informowanie

przedstawicieli

lokalnych

organizacji

o planowanych spotkaniach o charakterze konsultacyjnym, na
których

dyskusji

poddane

zostaną

projekty

aktów

prawa

miejscowego związane z profilem działalności tych podmiotów;
c. tworzenie

wspólnych

zespołów

o

charakterze

doradczym

i inicjatywnym;
l.

określanie

wspólnych

kierunków

wspólnoty

samorządowej

przy

działań

na rzecz lokalnej

wykorzystaniu

potencjału

organizacji oraz możliwości powiatu,
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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włączanie przedstawicieli organizacji do udziału w komisjach
rozstrzygających konkursy o finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań publicznych przez organizacje, z wykluczeniem
osób, których związki z organizacją, lub organami organizacji
składającej ocenianą ofertę, mogą budzić zastrzeżenia co do jej
bezstronności;

d. udzielanie
spotkań

przez powiat wsparcia
orgaruzacji,

infrastruktury

np.

przy organizowaniu

poprzez

udostępnianie

otwartych
niezbędnej

i środków technicznych pozostających w dyspozycji

powiatu;
.

.

e. organIzowanIe

otwartych

spotkań

przedstawicieli

powiatu

i organizacji;
f. imcjowarue

1

współorganizowanie

szkoleń,

konferencji,

forum

wymiany doświadczeń, w celu wypracowania właściwego modelu
współpracy powiatu z organizacjami;
g. współorganizowanie

wydarzeń

o

kul turalnym,

charakterze

sportowym, obchodów świąt, rocznic;
h. udzielanie przez powiat wsparcia merytorycznego organizacjom;
1.

wspólne

identyfikowanie

problemów

oraz

potrzeb

lokalnej

społeczności;
j.

tworzenie dobrego wizerunku organizacji, poprzez promowarue

ich

działalności na stronie internetowej powiatu, podczas konferencji,
wywiadów w lokalnych mediach;
k. udzielanie

referencji organizacjom w zakresie

sposobu

realizacji

zadania publicznego oraz aktywności w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności;
1. sprawowanie patronatu

starosty nad inicjatywami

1

wydarzeniami

organizowanymi przez lokalne organizacje;
m. kreowanie działań promujących zasoby powiatu z wykorzystaniem
zasobów i możliwości lokalnie działających organizacji;
n. realizacja zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej w oparciu
o procedurę określoną w odrębnej uchwale rady;
----------------------------------------_
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

z organizacjami pozarządowymi

....•...

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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o. aktualizowanie bazy organizacji działających na terenie powiatu.

§6
1.

Dla
a
O

zapewnienia
organizacjami,

lepszej
starosta

współpracy
może

pomiędzy

powoływać

powiatem

doraźne

zespoły

charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Skład oraz regulamin pracy tych zespołów starosta określa w formie
zarządzenia.

§7
1. W

celu

zagwarantowania

harmonijnej

prawidłowej

l

współpracy

pomiędzy powiatem, a organizacjami starosta powołuje koordynatora
ds. współpracy powiatu z organizacjami, zwanego dalej koordynatorem.

2. Funkcję

koordynatora

powierza

S1ę

pracownikowi

starostwa

zajmującemu samodzielne stanowisko ds. społecznych i zdrowia.

3. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
a. organizacyjne

przygotowanie

działań

powiatu

współpracy z organizacjami, przedstawienie

w

zakresie

wniosków w tym

zakresie staroście oraz radzie;
b. monitorowanie

i wskazywanie nowych rozwiązań w zakresie

współpracy powiatu z organizacjami;
c. przygotowanie i przedstawienie radzie corocznego sprawozdania
ze współpracy z organizacjami;
d. organizowanie spotkań z organizacjami.

Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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§8

1. Obszar współpracy powiatu z organizacjami

obejmuje sferę zadań

publicznych, wymienionych wart. 4 ust. 1 ustawy.

2. Zakres przedmiotowy priorytetowych kierunków współpracy określony
został na podstawie dotychczasowej aktywności organizacji w zakresie
działalności społecznie użytecznej. Wyznacza również cele w dziedzinach
dotychczas mało aktywnych, jednak równie istotnych dla właściwego
rozwoju

powiatu.

Założenia

programu

korelują

z

powiatowymi

programami na rzecz lokalnej społeczności.

3. Powiat i organizacje współpracować będą głównie w dziedzinach:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
b. promocji i organizacji wolontariatu;
c. pomocy osobom niepełnosprawnych;
d. ochrony i promocji zdrowia;
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
g. ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
h. ratownictwa

1

ochrony

ludności,

porządku

bezpieczeństwa

publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
l.

Wieloletni
O

wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

program współpracy

powiatu nowodworskiego

z organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 20 14- 2016.
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w obszarze:

kształtowanie

postaw

mieszkańców

powiatu

społecznych
do

osób

mające

na celu zamianę

stosunku

pozostających

w

trudnej

sytuacji

wspierających

oferujących

roznego

się w trudnej

sytuacji

życiowej;
poprawa

dostępu

do

instytucji

rodzaju wsparcie osobom i rodzinom znajdującym
życiowej;
zwiększenie
z zakresu

wpływu
pomocy

lokalnie
społecznej

tworzenia powiatowych
zacieśnienie

działających
mm.

poprzez

organizacji
włączenie

na

działania

ich w proces

strategii i programów;

współpracy

lokalnych

z

instytucji

.

.

.

orgaruzacj ami

w dziedzinie pomocy społecznej;
profilaktyka

wśród młodzieży szkolnej w zakresie negatywnych

nadużywania
wyrównywanie
wywodzących

alkoholu i substancji

Założenia współpracy

wzmocmeme

psychoaktywnych;

szans rozwojowych i edukacyjnych
się z rodzin dotkniętych

współorganizowanie

uroczystości

skutków

problemem

o charakterze

dla dzieci i młodzieży
alkoholowym;

społecznym.

w obszarze:

lokalnej

SIeCI wsparcia

osób

I rodzin

potrzebujących,

poprzez działania wolontarystyczne;
szerzenie idei wolontariatu

wśród lokalnej społeczności.

-------------------------------------."_.
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

z organizacjami pozarządowymi

__ ._" ...

",,

oraz podmiotami,

których mowa wart 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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Założenia współpracy w obszarze:

zwiększenie

aktywności

organizacji

osobom

niepełnosprawnym

włączeniu

orgamzaCJl

do

systemowych wdrażanych
kształtowanie

postaw

osób zdrowych
udział

w

w obszarze

niezaradnym

udziału

w

życiowo

realizacji

pomocy

dzięki

założeń

mm.

projektów

przez sektor publiczny;

społecznych

mające

niepełnosprawnych,

kampaniach

dyskryminacji
poprawa

do

1

działających

na celu zamianę

integrację

społecznych

na

stosunku

środowisk

rzecz

poprzez

przeciwdziałania

osób niepełnosprawnych;

dostępu

osób niepełnosprawnych

niezaradnych

do różnych

aspektów życia społecznego;
budowanie

pOCZUCia własnej

i niezaradnych

wartości

niepełnosprawnych

życiowo;

promowanie twórczości artystycznej
współorganizowanie
i integracyjnym

osób

wydarzeń

osób niepełnosprawnych;
o

charakterze

kulturalnym

z udziałem osób niepełnosprawnych.

Założenia współpracy w obszarze:

zwiększanie

świadomości

lokalnej społeczności

w zakresie

profilaktyki

zdrowotnej;
szerzenie idei honorowego krwiodawstwa;

uwrażliwianie na problemy związane z uzależnieniami;
kształtowanie

postaw

prozdrowotnych

oraz

przeciwdziałanie

zagrożeniom cywilizacyjnym;
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego
O

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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zwiększenie

świadomości

l

umiejętności

mieszkańców

powiatu

w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej .

Założenia współpracy w obszarze:

wspieranie młodzieży o szczególnych predyspozycjach i zdolnościach;
wyrównywanie szans edukacyjnych
wiejskich, niepełnosprawnych,

uczniów pochodzących

sprawiających

trudności

z terenów

wychowawcze

oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją;
poszerzeme

oferty

zajęć

pozalekcyjnych

dla

młodzieży

oraz

osób

dorosłych.

Założenia współpracy w obszarze:

pobudzanie aktywności sportowej wśród młodzieży szkolnej;
uaktywnianie

osób

niepełnosprawnych

poprzez

organizowanie

dostosowanych do ich predyspozycji rywalizacji sportowych;
promowanie

terenowych

zasobów

turystycznych

wśród

lokalnej

społeczności przez zapewnienie dostępu on-line do oferty turystycznej
powiatu;
stymulowanie innowacyjności w sferze rozwoju turystyki;
włączenie

organizacji

kulturalnych,

w działania

na

rzecz promowania

zasobów

historycznych i turystycznych powiatu;

organizowanie imprez promujących powiat.

Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
O których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na Jata 2014 - 2016.
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Założenia współpracy w obszarze:

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko;
zwiększanie

zaangażowania

społeczności

lokalnej

działania

w

o charakterze ekologicznym;
zwiększanie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie skutków
zanieczyszczania środowiska oraz sposobów korzystania z jego zasobów
bez ryzyka degradacji;
wspieranie patroli ekologicznych na terenie powiatu.

Założenia współpracy w obszarze:

micjowarue
poprawy

1

wspieranie

świadomości

działań profilaktycznych prowadzących
społeczeństwa

w

zakresie

do

bezpieczeństwa

pu blicznego;
doskonalenie umiejętności mieszkańców powiatu w zakresie udzielania
pierwszej pomocy;
zintegrowanie działań lokalnych służb i instytucji
w

zakresie

realizacji

założeń

lokalnych

oraz organizacji

strategii

programów

społecznych odnoszących się do zadania;
zmmejszerue

skutków

patologii

poprzez

aktywizację

środowisk

zajmujących się problemem przemocy i uzależnień w działania na rzecz
zmiany stereotypów odnoszących się do tego zjawiska;
budowanie wśród mieszkańców powiatu umiejętności konstruktywnego
rozwiązywania problemów.
-----------------------------------Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego

..__ .._.

z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,

o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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Założenia współpracy w obszarze:

zwiększenie zaangażowania lokalnych organizacji w działania powiatu;
rozwijanie form współpracy pozafinansowej z organizacjami;
wspieranie działalności organizacji realizujących zadania publiczne na
terenie powiatu;
partnerstwo

w realizacji projektów współfinansowanych

ze środków

unijnych.

§9
l. Program realizowany będzie w latach 2014 - 2016.

§ 10
1. Program jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Możliwe
jest finansowanie ze środków unijnych i innych funduszy celowych.

2. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
zostanie zabezpieczona w budżecie powiatu w kwocie 368280,00

zł na

każdy rok budżetowy na okres obowiązywania programu.
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicmego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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§ 11

1. Podmiotami, które uczestniczą

a. rada,
z

w zakresie

b. zarząd,
w

wyznaczania

organizacjami

przeznaczonych
w

oraz

komisji

kierunków

określania

są:

współpracy

powiatu

wysokości

środków

na tę współpracę;

zakresie

szczególności

konkursów

w realizacji programu

bieżącej

współpracy

ogłaszania

ofert na realizację

konkursowych

oraz

oraz
zadań
oceny

z

organizacjami

rozstrzygania
publicznych,
celowości

otwartych
powoływania

realizacji

zadań

w trybie pozakonkursowym;
c. jednostki

organizacyjne

d. organizacje

pozarządowe

3 ustawy o działalności

2. Realizację

programu

samodzielne

powiatu nowodworskiego;

stanowisko

oraz podmioty wymienione

poddany

jest

3 ust.

pożytku publicznego i o wolontariacie.

koordynuje

pracownik

ds. społecznych

§
1. Program

wart.

ewaluacji

starostwa

zajmujący

i zdrowia.

12
rozumianej

jako

planowane

badanie

mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Ocena realizacji

programu

dokonana

będzie w oparciu

o następujące

wskażniki:
Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
O

których mowa w mi. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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liczbę

ogłoszonych

przez

zarząd

konkursów

ofert

na

realizację

zadań publicznych,
b.

liczbę ofert złożonych przez podmioty programu

do konkursów

ofert

na realizację zadań publicznych,
c.

liczbę umów zawartych na realizację zadań publicznych,

d.

liczbę umów, które nie zostały zrealizowane

lub zostały rozwiązane

z przyczyn zależnych od organizacji,
e.

liczbę adresatów

f.

wysokość

realizowanych

wkładu

zadań publicznych,

własnego

organizacji

w

realizację

zadań

publicznych,
g.

wysokość

środków

programu

na

finansowych

realizację

przekazanych

zadań

publicznych

w

podmiotom
danym

roku

budżetowym,
h.

liczbę podmiotów programu

3. Starosta
zasadach

biorących udział w konsultacjach.

składa radzie coroczne sprawozdanie
określonych

z realizacji programu

na

w programie.

§ 13
1. Projekt programu

na lata 2014 - 2016 powstał

na bazie programów

współpracy z lat ubiegłych.

2. Konsultacje

odbyły się zgodnie z uchwałą

Nowodworskiego

z dnia

30 grudnia

szczegółowego sposobu konsultowania
i podmiotami
pożytku

wymienionymi

publicznego

l

o

wart.

nr IIIj22j2010

2011

r.

Rady Powiatu

w sprawie

określenia

z organizacjami pozarządowymi
3 ust. 3 ustawy

wolontariacie,

projektów

o działalności
aktów

prawa

---------------------------------Wieloletni program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
O których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014 - 2016.
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miejscotueqo w dziedzinach

dotyczących

działalności statutowej

tych

orqanizacji.

§ 14
1. Otwarty konkurs
i wysokość
oferty

ofert ogłasza zarząd, który ustala

dotacji

i wyznacza

merytorycznej

oraz warunki
komórki

i finansowej

konkursu.

szczegółowe zadania

Zarząd

organizacyjne

do

dokonuje

sprawowania

wyboru
kontroli

nad realizacją zadań oraz powołuje komisję

konkursową.

2. Otwarty konkurs

ofert ogłasza się:

a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. w siedzibie starostwa,
c. na stronie internetowej

3. Przed podjęciem

uchwały

powiatu.

zarząd

zasięga

opinii komisji

konkursowej,

w skład której wchodzą:
a. co najmniej dwóch przedstawicieli
b. kierownik właściwej jednostki
wydziału

starostwa

przedmiotem
c. co najmniej

posiadające

organizacyjnej

odpowiedzialny

powiatu lub właściwego

za realizację

zadania

będącego

konkursu,
dwie osoby reprezentujące

osób reprezentujących

4. W pracach

zarządu,

organizacje biorące udział w konkursie.

komisji mogą uczestniczyć
specjalistyczną

zadań publicznych,

organIzaCJe, z wyłączeniem

wiedzę

których konkurs

także, z głosem doradczym osoby
w dziedzinie

obejmującej

zakres

dotyczy.
_ _
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5. W ocenie oferty złożonej w konkursie
której związki z organizacją

lub

me może brać udziału osoba,

organami

organizacji

składającej

ocenianą ofertę, mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
6. Komisja konkursowa

ocenia

merytorycznie

oferty,

które

przeszły

pozytywnie weryfikację formalną.

7. Wyniki konkursu ogłasza SIę niezwłocznie po wyborze oferty w sposób
określony w § 13 ust. 2 programu.

8. Z

organizacjami,

których

oferty

zostały

przyjęte

do

realizacji,

podpisywana jest umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub
jego powierzenie.

§

1. W przypadku,

15

gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania

realizacji zadań publicznych organizacjom, aniżeli wskazane w ustawie,
stosuje się tryb w nich określony.

/
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