UCHWALA NR XXXV/271/2013
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536, z późn. zm.) uchwala się,co następuje:
§1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
//

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/271/2013
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 26 listopada 2013 r.
Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Wstęp
Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok został
uchwalony na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U- z 2010 r. Nr 234, póz. 1536, z późn. zm.). Priorytetem Powiatu
Konińskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego
mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest
jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu, ponieważ to właśnie organizacje
pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności. Skupiają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.
Organizacje rozwijają aktywność obywatelską, kształtują liderów społecznych. Dla efektywnej pracy
istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora
pozarządowego z sektorem publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego.
Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi: umacnianie społecznej
świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzenie nowatorskich
i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1. Program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, wskazujące w perspektywie
rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne
realizowane w ramach współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców.
§ 2. Ilekroć
w niniejszym
Programie współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 roku jest mowa o:
fei) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Koniński;
2) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Konińskiego;
3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Konińskiego;
4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Konińskiego;
5) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
6) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy;
7) Programie - rozumie się przez to niniejszy Program współpracy Powiatu
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
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Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 3.1. Celem głównym współpracy Powiatu z organizacjami w 2014 roku jest określenie czytelnych
zasad współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności zlecaniu im do realizacji
zadań publicznych będących jednocześnie zadaniami Powiatu.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) budowanie i rozwijanie partnerstwa miedzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie;
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu;
4) aktywacja lokalnych społeczności;
5) zapewnienie organizacjom równych z innymi podmiotami szans realizacji zadań publicznych poprzez
wspieranie lub powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację;
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6) współdziałanie z organizacjami w zakresie utworzenia Rady Pożytku Publicznego.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 4. Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości - co oznacza, że Powiat poszerza zakres zadań zleconych organizacjom
pozarządowym oraz wspiera ich działanie w tym zakresie;
2) suwerenności stron - co oznacza, że Powiat respektuje niezależność i podmiotowość organizacji
pozarządowych, w granicach przyznawanych przez prawo;
3) partnerstwa - co oznacza iż Powiat traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązania oraz realizacji zadań
publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form
wynikających ze współpracy:
4) efektywności - co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji - co oznacza, że Powiat będzie równorzędnie traktował organizacje przy
realizacji zadań publicznych, a także stosował jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji
pozarządowych;
6) jawności - co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami są
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowania decyzji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 5. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami będzie:
1) realizacja zadań publicznych, o których
odpowiadającym zadaniom Powiatu;

mowa

w art. 4 ust. 1 ustawy,

w zakresie

zadań

2) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
3) konsultowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących aktów
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

prawa

miejscowego

Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 6-1 Współpraca Powiatu z organizacjami będzie odbywać się w następujących formach:
1) finansowej;
2) pozafinansowej.
2. Forma finansowa polegać będzie na:
1) powierzaniu wykonywania zadań publicznych
ich realizacji; lub

wraz z udzieleniem dotacji

na finansowanie

2) wspieraniu wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
3) zlecaniu realizacji zadań publicznych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej
przez organizację, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych
wart. 19 a ustawy.
3. Forma pozafinansowa polegać będzie na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowaniu z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) współorganizowaniu konferencji i szkoleń w celu podniesienia
organizacji oraz jakości ich pracy w sferze zadań publicznych;

sprawności

funkcjonowania

4) udzielaniu informacji o pozyskiwaniu środków finansowych i pozafmansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Powiatu, w tym ze środków z UE;
5) obejmowaniu patronatem Starosty Konińskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
i udzielaniu pisemnych rekomendacji:
6) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
7) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
§ 7.1. Współpraca Powiatu z organizacjami może odbywać się również w formie:
1) umowy o realizację inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
2) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r, Nr 84, póz. 712 z późn. zm,).
2. Organizacje ubiegające się o partnerstwo z Powiatem składają do Zarządu Powiatu szczegółową
ofertę współpracy opisującą projekt, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron.
3. Decyzję w sprawie przystąpienia do realizacji projektu podejmuje:
a) Rada Powiatu, w przypadku gdy projekt przewiduje zaciąganie zobowiązań finansowych przez
Powiat,
b) Zarząd Powiatu, w przypadku gdy projekt nie przewiduje zaciągania zobowiązań finansowych przez
Powiat.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§8. W 2014 roku za priorytetowe uznaje się zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
wykluczeniem społecznym polegającej na organizowaniu imprez integracyjnych;

oraz

zagrożonych

3) ochrony i promocji zdrowia polegające na :
a) zmianie stylu życia mieszkańców,
b) prowadzeniu edukacji zdrowotnej.
c) wspieraniu różnych form oświaty zdrowotnej,
d) przeciwdziałaniu patologii społecznej,
e) wspieraniu działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia psychicznego;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającej na rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych oraz ekonomii społecznej;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy polegające na:
a) tworzeniu
wspólnych zespołów o charakterze
doradczym
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

i inicjatywnym

złożonych

b) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań i współdziałaniu w celu ich
skoordynowania;
6) działalności na rzecz osób w wieku 50+;
7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) edukacji i wychowania polegające na współorganizowaniu wielkopolskiego finału konkursu wiedzy
o samorządzie terytorialnym;
9} kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na:
a) ochronie dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej,
b) wspieraniu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
c) wspieraniu przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego
regionu,
d) realizację projektów dotyczących obchodów rocznic związanych z historią Polski,
e) realizację projektów kulturalnych o charakterze społecznym;
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegające na:
a) organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
b) organizowaniu i współorganizowaniu przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców powiatu;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegające na :
a) edukacji ekologicznej poprzez: organizowanie konkursów, wycieczek, sesji ekologicznych, akcji
promujących ochronę środowiska i „zielone szkoły",
b) ochronę przyrody i zwierząt np. poprzez poprawę warunków bytowania zwierząt w warunkach
naturalnych i w schroniskach, tworzenie ogrodów przyrodniczo - edukacyjnych i ścieżek
ekologicznych;
12) turystyki i krajoznawstwa polegające na:
a) prowadzeniu informacji turystycznej o regionie i dla regionu konińskiego,
b) współpracy przy organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych o charakterze powiatowym;
13) upowszechniania
i ochrony praw konsumentów polegające na prowadzeniu edukacji
konsumenckiej wśród mieszkańców Powiatu Konińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
szkół ponadgimnazjalnych;

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu
§9.1. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w umowach zawieranych po wyborze
konkretnych ofert.
Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu
§ 10.1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji niniejszego Programu są:
1)Rada Powiatu - w zakresie uchwalenia rocznego Programu oraz przyjęcia sprawozdania z jego
realizacji;
2) Zarząd Powiatu - w zakresie realizacji rocznego Programu jako organ wykonawczy Powiatu,
w szczególności w zakresie;
a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
b) powoływania i zmian w składzie komisji konkursowej oraz uchwalania i zmian Regulaminu jej
działania,

c) dokonywania wyboru ofert.
d) podejmowania decyzji o celowości
pozakon kursowy m.

realizacji zadania i przyznania na nie dotacji w trybie

3) Organizacje pozarządowe prowadzące
odpowiadającym zadaniom Powiatu.

działalność

pożytku

publicznego

-

w zakresie

2. Zarząd Powiatu realizuje Program przy pomocy:
1) merytorycznych wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych
powiatu;

2) Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
3. Merytoryczne wy działy/biura Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostki organizacyjne
powiatu prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami oraz z Pełnomocnikiem, w szczególności
w zakresie przygotowania otwartych konkursów ofert oraz przyznania, na wniosek organizacji, dotacji na
realizację zadania publicznego w drodze pozakon kursowej.
•

4. Osoby odpowiedzialne za sprawowanie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją
leconych zadań publicznych wyznacza Starosta Koniński, dając im stosowne upoważnienia.
Rozdział 9.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w roku 2014
§ 11.1. W 2014 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się
przeznaczyć w budżecie Powiatu Konińskiego łącznie 960 500,00 zł (słownie: dziewięćset
sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), przeznaczając na wymienione niżej zadania następujące kwoty
dotacji:
1) na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia rodziny i promocji pieczy zastępczej
polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2014 - 10 000,00 zł;
2} na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia -15 000,00 zł;

3) na powierzenie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
polegających na prowadzeniu środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Koninie i w Głębockiem łącznie • 736 500,00 zł,
4) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 59 000,00 zł;

5) na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo - 30 000,00 zł;
6) na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego - 50 000,00 zł;
7) na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegających na prowadzeniu
informacji turystycznej o regionie i dla regionu - 60 000,00 zł;
2. Powyższe środki zamierza się zaplanować w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu ostatecznie określi uchwała budżetowa
Powiatu Konińskiego na 2014 r.
3. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Programie nie mogą przekroczyć środków
zaplanowanych przez Powiat Koniński na ten cel w roku 2014 r.
§12. W 2014 roku na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych objętych niniejszym
Programem planuje się przeznaczyć w formie dotacji środki pozabudżetowe pochodzące z PFRON
w kwocie 35 000,00 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu
§ 13. Oceny realizacji Programu dokonuje się w oparciu o wskaźniki.
1. Wskaźnikami oceny Programu będą:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne na rzecz
społeczności powiatu we współpracy z Powiatem;
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację
zaplanowanych do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

zadań

2. Współpraca pozafinansowa Powiatu z organizacjami oceniana jest na podstawie ankiety.
Rozdziału.
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
§14.1. Program opracowany jest przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami lub osobę wskazana przez Starostę po uprzednim zebraniu
informacji od merytorycznych wydziałów/biur i jednostek organizacyjnych powiatu na temat planowanej
w roku 2014 współpracy z organizacjami.
2. Zarząd poddaje projekt Programu do konsultacji społecznych w sposób przewidziany w uchwale
Jr XV/105/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r, póz. 1353).
3. Po upływie terminu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu wprowadza w projekcie zmiany
wynikające z przeprowadzonych konsultacji, jeśli uzna zasadność ich wprowadzenia oraz przedstawia
stosowny projekt Programu do uchwalenia przez Radę Powiatu Konińskiego przed dniem 30 listopada
2013 r.
4. Po upływie terminu przeprowadzenia konsultacji nastąpi wysłanie informacji zwrotnej wraz
z uzasadnieniem do organizacji zgłaszających uwagi i wnioski na formularzu ankiety konsultacyjnej,
o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszonych przez nie uwag.
Rozdział 12.
Tryb powoływania l zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 15. 1. Komisję konkursową do opiniowania ofert wotwartych konkursach ofert powołuje Zarząd
Powiatu w formie uchwały.

2. Przedstawicieli organizacji do prac w Komisji Konkursowej zgłasza się na podstawie formularza,
który wraz z informacją umieszcza się na stronie www.bip.powiat.konin.pl.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą minimum 4 osoby w tym minimum 1 przedstawiciel
Zarządu Powiatu oraz minimum 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w otwartym konkursie ofert.
4. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy.
5. Propozycję liczebną i personalną do składu Komisji Konkursowej przedstawia Zarządowi Powiatu
Starosta.
6. Komisja konkursowa działa na podstawie Regulaminu, który uchwala i zmienia Zarząd Powiatu
w drodze uchwały.
7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
8. Komisja Konkursowa sporządza i przedstawia Zarządowi informację z przeprowadzonego
postępowania wraz z propozycją wyboru ofert i wysokości dotacji na realizacje zadania publicznego.
9. Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej prowadzi
pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych i innymi uprawnionymi podmiotami.
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 16.1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r, jest obowiązany przedłożyć
Radzie Powiatu Konińskiego sprawozdanie z realizacji Programu za 2014 r.

