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                                                                                                            załącznik  do uchwały  
                                                                                                             nr 148 / XXII / 2008 

  Rady Powiatu we Wrześni  
                                                                                                             z dnia 11 grudnia 2008 r. 

   
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ 
 PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 
 

 

 
WSTĘP 

 
 Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje 
pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnej społeczności 
ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy 
społeczne obywateli danego środowiska. 
  U podłoża programu współpracy leży przekonanie władz powiatu 
o korzyściach z niego płynących, potwierdzone dotychczasowym 
doświadczeniem w realizacji niektórych wspólnych przedsięwzięć.  
 Niezbędne zatem jest włączenie podmiotów pozarządowych w system 
funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 
 
 
1. CELE PROGRAMU 
 
A. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania  
      inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz środowiska. 
B.  Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki   
      społecznej w powiecie.  
C.  Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia  
      z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie  
      prowadzone są przez powiat wrzesiński.   
D.  Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  
      a powiatem, jako elementu długoterminowego tej współpracy.  

 
Powyższe cele będą realizowane poprzez: 

a) równy dostęp do informacji oraz wzajemne komunikowanie  
     się o planowanych kierunkach działalności (stosownie do ustawy o dostępie   
     do informacji publicznej), 
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b) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz powiatu 
wrzesińskiego, 

c) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem 
dotacji na finansowanie ich realizacji, 

d) współpracę na zasadach pomocniczości przy suwerenności stron, zgodnie 
z zasadą partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji mając                  
na względzie zasadę jawności. 

 
2. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
 
 Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących 
swoją działalność na terenie powiatu wrzesińskiego oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego                           
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., których zakres działania odpowiada 
zadaniom powiatu wrzesińskiego. 
Należą do nich w szczególności: 
- stowarzyszenia, 
- fundacje, 
- osoby prawne, jednostki organizacyjne kościołów i związków  wyznaniowych 
(np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze). 

W programie współpracy mogą być także uwzględnione podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 4  ustawy o działalności  pożytku publicznego               
i wolontariacie z tym jednak, że współpraca z tymi podmiotami nie może być 
prowadzona w formie zlecania zadań publicznych, gdyż przepisów działu II 
działalności pożytku publicznego przedmiotowej ustawy w stosunku do nich   
się nie stosuje.  
 
3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY  I OBSZAR DZIAŁANIA 
 
 Przedmiotem współpracy władz powiatu wrzesińskiego z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest sfera zadań publicznych 
ujętych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.  
Mając powyższe na uwadze, Rada  Powiatu we Wrześni w miarę posiadanych 
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2009 będzie 
podejmować współpracę powierzając lub zlecając  organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
wykonanie zadań: 

 
a) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom         

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin           
i osób przez  

• realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży, zagrożonej patologiami społecznymi w szczególności 
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     uzależnieniami od środków psychoaktywnych, 

• szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, 
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości      

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej   
          podejmując  następujące działania 

• pomoc przy prowadzeniu badań archeologicznych na terenie 
powiatu wrzesińskiego, 

• pomoc przy organizacji uroczystości kulturalnych i patriotycznych 
upamiętniających walkę o niepodległość kraju, obchodów rocznic 
i świąt państwowych, 

c)  ochrony i promocji zdrowia realizując zadania w zakresie 
• badań profilaktycznych dla grup podwyższonego ryzyka, 

• profilaktyki i wspierania działań w zakresie zwalczania uzależnień, 

• edukacji prozdrowotnej prowadzonej wśród dorosłych i młodzieży,  
d)  na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez  

• realizację powiatowego programu rozwiązywania problemów 
środowiska osób niepełnosprawnych, 

• aktywizację zawodową dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności,  

• organizację pomocy przy pozyskiwaniu odpowiedniego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz  likwidacji barier architektonicznych, 

• organizację imprez integracyjnych, 

• wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  
e)       w promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób  
           pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy  przez 

• przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia i aktywizację lokalnego 
rynku pracy, 

• prowadzenie poradnictwa zawodowego, 

• organizację kursów, szkoleń – w zależności od  zapotrzebowania,                                                                                       
●   prowadzenie informacji dla bezrobotnych i innych osób  
      poszukujących pracy, 

f)       w  zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania podejmując     
           działania mające na celu 

• upowszechnianie nauki języków obcych,  

• promocję dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, a także pomoc 
młodzieży wymagającej wsparcia, 

• profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom, 

• tworzenie programów pomocowych, w tym  stypendialnych, 
g) popularyzujących krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci                   

i młodzieży, organizując kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku przez działania mające na celu  
• popularyzację  turystyki kwalifikowanej i agroturystyki, 
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• wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie 
powiatu wrzesińskiego. 

h)       z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  poprzez  
 podejmowanie działań takich jak 

• organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali ( recytatorskich, 
literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych, 
fotograficznych, teatralnych i filmowych), 

• pomoc przy organizacji wystaw prac plastycznych malarzy 
amatorów oraz promocja  twórców ludowych (rękodzieło 
artystyczne, rzeźba itp.),pomoc przy organizacji wystaw prac 
plastycznych malarzy amatorów oraz promocja  twórców ludowych 
(rękodzieło artystyczne, rzeźba itp.), 

• kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności 
zespołów folklorystycznych, organizację warsztatów 
folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich, 

• organizowanie koncertów z udziałem wybitnie uzdolnionych 
uczniów stypendystów w ramach promocji rodzimych talentów, 

• kultywowanie tradycji muzycznych poprzez wspieranie działalności 
chóralnej, 

i)          upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielając pomocy   
             przy organizacji   

� imprez sportowych i rekreacyjnych promujących aktywność 
ruchową i zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
(festyny, konkursy, biegi, crossy, rajdy, spływy itp.), 

j)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
podejmujących działania na rzecz podnoszenia edukacji ekologicznej 
poprzez organizowanie kursów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli 
oraz konkursów wiedzy o ochronie przyrody dla dzieci     i młodzieży, 

k) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania   
     patologiom społecznym kontynuując   program 

• edukacji komunikacyjnej, 

• upowszechniania wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej 
pomocy,  

• wspierania działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom 
     a w szczególności narkomanii, 

• współpraca w niesieniu pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk 
żywiołowych, 

 l)     upowszechniania i ochrony praw konsumenta przez  
� popularyzację wiedzy na temat praw konsumenta, organizowanie 

pogadanek, odczytów i prelekcji, 
 ł)       na rzecz integracji europejskiej oraz   rozwijania kontaktów     
           i współpracy między społeczeństwami przez kontynuację 

• międzynarodowych spotkań młodzieży w ramach  “Wielostronnej 
Wymiany Młodzieży,” 
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• międzynarodowych obozów szkoleniowych,  

• podejmowanie działań mających na celu nawiązanie bliższej  
współpracy z organizacjami pozarządowymi z innych krajów. 

 
 
4.   FORMY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH    
    Z WŁADZAMI POWIATU 
 
 Rolą organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, oprócz realizacji celów statutowych, jest 
również włączanie się w budowanie samorządności lokalnej. Organizacje 
tworzone przez obywateli i pracujące na rzecz realizacji ich potrzeb, muszą mieć 
zapewnioną możliwość wnoszenia swego wkładu w prace samorządu 
terytorialnego, jego organów i jednostek organizacyjnych. 

Rada Powiatu we Wrześni określa corocznie w budżecie wysokość kwot 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych, jak również określa priorytety 
przyznawania dotacji w danym roku. 
 
5 . FORMY WSPÓŁPRACY 

 
Powiat wrzesiński realizuje zadania publiczne współpracując  

z organizacjami pozarządowymi w formie: 
A. Powierzania oraz zlecania podmiotom prowadzącym działalność 
        pożytku publicznego, realizację zadań na zasadach określonych w ustawie 

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

B. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności. 
C. Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych     
        źródeł w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
D. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 
E. Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu 
wrzesińskiego i pracowników Starostwa Powiatowego we  Wrześni. 

 
6.   ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 
A.     Organizacje mogą otrzymywać dotacje na realizację powierzonych zadań   

      publicznych, będących w zakresie zadań samorządu powiatowego,            
      lub na wsparcie realizacji takich zadań w trybie art. 11–18 przedmiotowej  
      ustawy.  

B.      Dotacje przyznane w ramach programu współpracy nie mogą być  
          wykorzystywane  na: 

• budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,  



 6 

• działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, 

• pokrycie kosztów utrzymania biura, 

• działalność polityczną i religijną. 
 

7.  KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
 

  Podmioty realizujące zadania publiczne mogą być wyłaniane w drodze 
 otwartego konkursu ofert a realizację ich nadzorować będzie właściwy organ 
 powiatu. Ogłaszając otwarty konkurs ofert informacje o nim opublikowane 
 zostaną w: 

• Biuletynie Informacji Publicznej, 

• na stronie internetowej (www.wrzesnia.powiat.pl ), 

• na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrześni, 

• oraz w biuletynie informacyjnym ”Przegląd Powiatowy.” 
 
  
   A.  Oferty realizacji zadań w ramach konkursu ofert opiniować będzie komisja  
          konkursowa, złożona z pracowników Starostwa Powiatowego w obecności  
          przedstawicieli organizacji pozarządowych.  
   B.  Organizacje pozarządowe zgodnie z art.12 ustawy , mogą z własnej   
          inicjatywy złożyć swoją ofertę realizacji zadań publicznych, także tych,   
          które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy  
          administracji publicznej. 
   C.   Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu ofert regulują zapisy     
          zawarte w art. 13-18 ustawy.  
   D.   Wstępne informacje o projektach zadań na rok następny, organizacje  
           pozarządowe mogą w formie pisemnej składać do 15 października roku  
           kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ich realizacja. 
   E.    Konkursy na realizację zadań publicznych mogą być przeprowadzane                   
           z zachowaniem procedur zawartych w art.13-18 ustawy przez cały rok              
           w zależności od potrzeb.  

 
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

•  ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, 

•  ocenia przedstawioną kalkulację realizacji zadania, 

•  uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych                    
 na realizację zadania. 

 
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod 
uwagę: 

• zgodność projektu z zadaniami powiatu oraz zadaniami statutowymi 
organizacji pozarządowych,  
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• wartość merytoryczną projektu, 

• dotychczasową współpracę organizacji z powiatem wrzesińskim, 

• doświadczenie organizacji w obszarze realizowanego zadania. 
 

Decyzję o przyjęciu projektu do realizacji i przyznaniu dotacji podejmie 
Zarząd Powiatu we Wrześni, po zapoznaniu się z werdyktem komisji 
konkursowej. Lista przyjętych projektów z podaniem wysokości przyznanych 
dotacji oraz lista projektów, które nie uzyskały wsparcia finansowego  
opublikowana zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl. 

Pozostałe, wyżej nie wymienione zasady współpracy organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego 
z samorządem powiatowym we Wrześni, regulują przepisy ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 


