PROJEKT
Załącznik do Uchwały Nr………..
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia ……………………………

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

WSTĘP
Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące
działania na rzecz społeczności lokalnych są ważnym ogniwem wspólnoty
samorządowej,

jaką

stanowi powiat.

Współpraca

Samorządu Powiatu

Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczną realizację
wspólnego,

długofalowego

celu,

jakim

jest

rozwój

społeczeństwa

obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.
Przyjmując Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2016 Powiat Lipnowski wyraża wolę
budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji
inicjatyw służących mieszkańcom powiatu oraz deklaruje ścisłe współdziałanie
z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań ustawowych powiatu.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.) nakłada na organy samorządu
terytorialnego

obowiązek

uchwalania

rocznych programów

współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność
związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu.
W związku z wejściem w życie wyżej cytowanej ustawy, preferencje dla
poszczególnych zadań, zakres i tryb ich zlecania określa niniejszy Program.
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sferę
zadań publicznych, w których administracja publiczna; w tym samorząd powiatu
powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej

konkurencji

opracowywanie

i

jawności.

rocznych

Realizacji

programów

tych

współpracy

zasad
z

służyć

ma

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy.
Projektowane formy współpracy są zgodne z katalogiem form
wymienionych w art.5 ust.1 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Na terenie Powiatu Lipnowskiego działa ponad siedemdziesiąt organizacji
pozarządowych o różnym zakresie działania, takim jak ochrona zdrowia,
szeroko

rozumiana

pomoc

społeczna,

działalność

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych i potrzebujących, rozwój społeczności wiejskiej, kultury
i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody itp., a także organizacje o zasięgu
ogólnopolskim, ochotnicze straże pożarne oraz uczniowskie kluby sportowe.
W

ramach

programu

podejmowana

będzie

ścisła

współpraca

z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegająca na
wspomaganiu ich społecznej aktywności w istotnych dla lokalnej społeczności
dziedzinach. Niniejsza współpraca ma na celu umocnienie pozycji podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w systemie demokracji lokalnej.
Postanowienia ogólne
§1.
Program Współpracy Powiatu Lipnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi
jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych
Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi.
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Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) „ustawie”- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) „organizacji”- lub „ podmiotach Programu”- rozumie się przez to
organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
c) „dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1
lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885 j.t.).
d) „Programie”- rozumie się przez to Program współpracy na 2016 rok
Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku

publicznego

na

terenie

Powiatu

Lipnowskiego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Formy współpracy
§2.
Powiat Lipnowski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach:
a) konsultowanie

z

organizacjami

pozarządowymi

projektów

aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji;
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b) tworzenie w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych
o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych Powiatu Lipnowskiego;
c) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
d) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i poradnictwa w zakresie
będącym przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych;
e) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie
patronatem wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe;
f) umożliwianie organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych
warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali)
będących własnością powiatu dla celów prowadzenia działalności
statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb
organizacji;
g) prowadzenie stałego serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji
pozarządowych na stronie internetowej Starostwa;
h) włączenie organizacji pozarządowych w działania promocyjne powiatu;
i) oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie
sal urzędu na różnego rodzaju spotkania członków organizacji
w godzinach prac urzędu itp.;
j) bieżąca wymiana informacji pomiędzy administracją a organizacjami
pożytku publicznego;
- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach
Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności
tych organizacji;
- udostępnienie druków projektów uchwał odnoszących się do
zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;
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k) zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania
zadań publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
l) partnerstwo i współpraca w projektach;
m) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 poz.
1649 z późn.zm).
§3.
Współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi

koordynuje

Wydział

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia oraz Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Starostwa Powiatowego
w Lipnie.
Sfery współpracy Powiatu Lipnowskiego w sferze zadań publicznych
z organizacjami pozarządowymi.
§4.
W Powiecie Lipnowskim w 2016 roku zadania publiczne realizowane przy
udziale organizacji pozarządowych poprzez wspieranie wykonywania zadań
publicznych, będą obejmować następujące sfery:
a) promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy;
b) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obejmującej w szczególności
wspieranie systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży;
d) wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
e) ochrona i promocja zdrowia;
f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;
h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
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i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość;
l) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
§5.
Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób
określony w odrębnych przepisach.
§6.
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy
ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje
właściwego organu Powiatu.
§7.
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań
publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym
przez organy administracji publicznej.
Postanowienia końcowe
§8.
1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconego zadania określa ustawa.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2016 rok.
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3. Organizacja, w okresie otrzymania dotacji, jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Lipnowski.

