
UCHWALA NR XXXIIVI9 6/2017

RADY POWIATU W LIPNIE

z dnia 9 paZdziernika 2017 roku

w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu wsprilpracy Powiatu Lipnoroski.go
z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustarvy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci porytku publicznego i o wolontariacie,,

Na podstawie art. Saustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie ( j. t. Dz. lJ. z 2016r. poz. l8l7 ze zm: Dz. lJ. z 2016r. poz. lg4g, Dz. rJ.

z20l7r. poz. 573, poz. 60).

Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co nastgpuje:

$ 1' Uchwala sig Program wsp6lpracy Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok z organtzacjani
pozarzqdowymi otaz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z drua 24 kwietnia
2003r' o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, stanowi1cy zal4canik do
niniejszej uchwaty.

$ 2. wykonanie uchwaly powierza sig zarzqdowi powiatu w Lipnie.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

nieuski



Zal4cmik do Uchwaly Nr XXXIIVI96/2017
Rady Powiatu w Lipnie zdnia9 pildziemka20l7 roku

PROGRAM WSPOLPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO
z ORGANIZACJAMT POZARZ.{DOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2OO3R. O DZIALALNOSC I P O2'YTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE NA 2018R.

ROZDZIALI
Postanowienia og6lne

$1. Ilekro6 w niniej szym Programie jest mowa o:
a) ,rustawie" - rozumie sig przez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003r.

o dzialalnoSci pozytku publicrtego i o wolontariacie Q.t. Dz. rJ. z 2016r.

poz. l8l7 ze zm: Dz. U . z 2016r. poz.lg 48, Dz. U . z 2017 r. poz. 57 3, poz.

60;

,rorganizacji" lub ,podmiotach Programu" - rozumie sig przez to
organizacje pozarzqdowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

,rProgramie" - rozumie sig przez to Program wspolpracy na 2018 rok
Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz osobami

prawnymi i jednostkami orgarizacyjnymi dzialajqcymi na podstawie

przepis6w o stosunku Pafstwa do KoSciola Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Parlstwa do innych kosciol6w

i zwiqzkow wyznaniolvych oraz o gwarancjach wolnoSci sumienia

iwyznania, jeheli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci

pozytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

i stowarzyszeniami j ednostek samorz4du terytorialnego.

d) ,, konkursie"- rozumie sig otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art.

1 1 ust. 2 i art. 13 ustawy.

b)

c)



ROZDZIAL2
Cel gl6wny i cele szczegillowe Programu

$ 2.1. Do ce16w glownych Programu nalery zintensyfikowanie wsp6lpracy

Powiatu z organizacjami pozaruqdowymi, podniesienie skutecznoSci i
efektywnoSci dziatan podejmowanych w sferze zadai publicznych, okreSlenie

zasad, obszar6w i form wzajemnej wsp6lpracy oraz udzielanie wsparcia

or ganizacj om p ozarz4dowym przez Powi at.

2. Cele szczeg6lowe Programu:

1) okre6lenie priorytetowych zadahpublicznych Powiatu na20l8 rok;

2) efektywniejsze realizacje zadan publicznych Powiatu przekazarrych do

realizacji;

3) wzmocnienie wsp6tpracy Powiatu z organizacjami pozarzqdowymi;

a) aktywizacja mieszkafc6w Powiatu w ryciu spolecmym.

R0ZDZIAL 3
Zasady wsp6lpracy

53. Podstawolvymi zasadami wspolpracy Powiatu z organizacjami

pozarzqdowymi, w oparciu o kl6re odbywa6 sig bgdzie wsp6tpraca sQ:

l) zasada pomocniczoSci i suwerennoSci stron - Powiat, respekrujqc

odr9bno56 i suwereruro56 zor ganizowanych wsp6lnot obywatel i, uztajqc

ich prawo do samodzielnego definiowania i rczwiqzywania problem6w,

w tym naleil4cych do sfery zadart publicmych wsp6lpracuje

z organizacjami oraz wspiera ich dzialalnoS6 i umozliwia realizacjg zadan

publicznych na zasadach okreSlonych w ustawie.

2) zasada partnerstwa - realizowarta bgdzie m. in. poprzez zapewnienie

uczestnictwa organizacji pozarzqdowych w identyfikowaniu

i definiowaniu problem6w spolecznych, w wypracowaniu sposob6w

wykonywania tych zadart oraz w wykonywaniu tych zadah publicmych

na zasadach okreSlonych w Ustawach. Powiat oczekuje od organizacji

pozarzqdowych aktywnego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach

tematycznych, konsultacjach akt6w prawnych oraz przekarywania

informacji o dzialaniach podejmowanych na swoim terenie.



zasada efektywnoSci i uczciwej konkurencji - Powiat i organizacje

pozarz1dowe bgd4 wsp6lnie d{zye do osi4gnigcia mozliwie najlepszych

efekt6w w realizacji zadah publicmych na rzecz poprawy warunk6w

iry cia mieszkari c6w oraz rozwoj u ekonomi c znego Powiatu.'Kieruj 4c si g tq

zasad1, Powiat przy zlecaniu organizacjom pozarz4dowym zadan

publ icznych do r ealizacji, dokonyw at bgdzie wyboru naj efektywniej szego

sposobu wykorzystania Srodk6w publicznych, przestrzegaj4c zasad

uczciwej konkurencj i. W skladanych przez or ganizacjg ofertach r ealizacji

zadania publicznego, Powiat oczekuje pelnej i rzetelnej informacji oraz

uczciwego przedstawienia swoich zasob6w, planowanych dziaLah oraz

kalkulacj i koszt6w ich realizacj i.

zasada jawnoSci - Powiat udostgpnia organizacjom pozarzqdowym

informacj e o zamiarach, celach, kosztach i efektach wsp6lpracy, a ta\<2e

o Srodkach finansolvych zaplanowanych w budzecie Powiatu narealizacjg

zadan publicznych, w kt6rych mozliwa jest wsp6lpraca z organizacjami

pozarz1dowymi oraz kryteriach oceny projekt6w. Zasada jawnoSci

obliguje orgarizacje pozarzqdowe do udostgpniania powiatowi danych

dotycz4cych jej struktury orgarizacyjnej, sposobu funkcjonowania,

prowadzenia przez nie dzialalnoSci statutowej oraz danych dotycz4cych

sytuacji finansowej.

ROZDZIAL 4

Zakres przedmiotowy

54. W Powiecie Lipnowskim w 2018 roku zadaria publicme realizowane prry

udziale organizacji pozarzqdowych poprzez wspieranie wykonywania zadan

publicznych, bgd4 obej mowa6 nastgpuj 4ce sfery :

1) promocjazatrudnienia i aktywizacji os6b pozostaj4cych bezpracy;

2) integracja i reintegracja zawodowa i spolecma os6b zagrohonych

wykluczeniem spolecznym;

3) upowszechniania kultury firycznej i sporfu, obejmujqcej w szczeg6lnoSci

wspieranie systemu rozgrywek sportovyych dzieci i rrfi.odziely;

4) wspieranie zadanz zal<resu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dobr kultury

i dziedzictwa narodowego ;

3)

4)



5) ochrona i promocjazdrowia;

6) przeciwdzialani e uzaleinieniom i patologiom spolec znym1,

7) dziatarria na rzecz os6b niepetnosprawnych oraz os6b starszych;

8) nauka, edukacja, oSwiata i wychowanie;

9) dzialalnoS6 wspomag aj4ca r orw oj wsp6lnot i spolecmoSci lokalnych;

10) pomoc spolecma, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

zyciowej orazv,ryr6wnywanie szans tych rodzin i os6b;

ll) dzialalno S 6 wspomag aj 1ca r ozw 6j go spo dar c4, w tym prze d si gbiorczo 56 ;

12) upowszechnianie i ochrona praw konsument6w;

13) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz rwigkszania SwiadomoSci

prawnej spoleczeristwa;

14) turystyka i krajomawstwo;

15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielggnowania

polskoSci oraz rozwoju SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej

i kulturowej.

R:OZDZIAL 5

Formy wsp6lpracy

S5.1. Powiat Lipnowski realizuje zadania publiczne we wsp6lpracy z

or garizacjami p ozarz4dowymi i innymi po dmi otami prow adzqcy mi dzialalno1c

pozytku publicznego. Wsp6lpraca ta mohe odbywa6 sig w nastgpuj4cych

formach:

L) konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi projekt6w akl6w

normatywnych w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej

organizacji;

2) tworzenia w miarg potrzeby, wsp6lnych zespol6w konsultacyjnych

o charakterze doradcrym lub inicjatywnym, zlohonych z przedstawicieli

or ganizacji p o zar zqdo wy c h P owi atu L ipnow ski e go ;

3) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalno5ci

i wspotdzialania w celu zharmonizowania tych kierunk6w;

4) organizowania spotkafl, konferencji, szkolerl i poradnictwa w zakresie

bgd4cymprzedmiotemzainteresowaniaorganizacjipozarzqdowych;



5) promowania dzialalnoSci sektora pozarz4dowego poprzez obejmowanie

patronatem Powiatu wybranych przedsigwzig6 realizowanych pruez

or ganizacj e p o zar zqdowe ;

6) umozliwiania organizacjom pozarz4dowym nabywani a nd. szczegolnych

warunkach prawa u4rtkowa nia (dzierhawa, naj em) nieruchomo Sci (lokali)

bgd4cych wlasnoSci4 powiatu dla cel6w prowadzenia dzialalnoSci

statutowej tych organizacji, w miarg wystgpowania pustostan6w i potrzeb

organizacji;

7) prowadzenia stalego serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji

pozarzqdowych na stronie internetowej Powiatu;

8 ) wl4c z eni a org an izacji p ozar z4dovyych w dzialani a promo cyj n e P owi atu ;

9) oddelegowania pracownik6w, t\czenie sprzgtu, bezplatne udostgpnienie

sal urzgdu na r62nego rodzaju spotkania czlonk6w organizacji

w godzinach prac urzgdu itp.;

10) biez4cej wymiany informacji pomigdzy administracj1 a organizacjami

pozytku publicznego:

- informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach

Rady Powiatu, na k16rych dyskutowane bEd+ projekty uchwal

odnosz4ce sig do zagadnieri zwiqzanych z profilem dzialalnoSci

tych organizacji;

- udostgpnienie druk6w projekt6w uchwal odnosz4cych sig do

zagadnieh zwi4zarrych z profilem dzialalnoSci tych organizacji;

11) zlecania realizacji zadan publicmych w formie wspierania i powierzania

wykonywania zadah publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie

ich realizacji (w tym r6wnie?w trybie tzw. malego grantu);

12) partnerstwa i wsp6lpracy w projektach;

13) zawierania um6w partnerstwa okreSlonych w ustawie z dnia 6 grudnia

2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2017r.

poz. 1376 ze zm:Dz.U. z20l7r. poz. 1475).

2. Wsp6lprac9 z organizacjami pozarz1dowymi koordynuje Wydzial

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Wydzial Edukacji i Kultury oraz

Wydzial Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego

w Lipnie.



ROZDZIAL 6

Priorytetowe zadania publi czne

56. Na podstawie dotychczasowej wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdovvymi

i innymi podmiotami prowadz1cymi dzialalnoS6 pozytku publicznego za

priorytetowe do realizacjiw 2018 roku uznaje sig zadania obejmuj4ce:

1) upowszechnianie kultury firycznej i sportu;

2) wspierarie zadan z zak,resu rozwoju kultury i sztuki, ochrony d6br kultury

i dziedzictwa narodowe go ;

3) dzialalnoS6 wspomag ajqcq r ozw 6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielggnowanie

polskoSci oraz rozw6j SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej ;

5) turystykg i krajoznawstwo;

6) udzielanie nieodptatnej pomocy prawnej oraz zwigkszania Swiadomo6ci

prawnej spoleczefstwa;

R.OZDZIALT
Okres realizacji Programu

$7. Program wspolpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami

pozaruqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku

publicznego jest programem rocznym i bgdzie realizowany w okresie od 1

stycznia 201 8 roku do 3 1 grudnia 201 8 roku.

ROZDZIAL 8

Spos6b realizacji Programu

$8. Progr am rcatizowany jest przez:

1) zlecenie realizacji zadan Powiatu organizacjom odbywa sig po

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba 2e przepisy odrgbne

przewiduj4 irny tryb zlecenia lub dane zadanie mo?-na zrealizowad

efektywniej w inny spos6b okreSlony w odrgbnych przepisach;

2) udzielanie wsparcia merytorycznego organizaqom pozarz4dowym przez

pracownik6w Starostwa Powiatowego w Lipnie;

3) promowanie dzialalno Sci s ektor a pozarzqdowego poprzez umieszczanie

informacji na stronie internetowej Powiatu oraz poprzez obejmowanie



patronatem Starosty Lipnowskiego przedsigwzigl realizowanych przez

or ganizacj e p o zar z1dow e .

ROZDZIAL9
WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjg Programu

S9. Powiat planuje przeznacryl na realizacjg Programu Srodki budzetowe

w wysokoSci co najmniej 310 722,00 zl.

ROZDZIAL 10

Spos6b oceny realizacji Programu

$ 1 0.Meryt oryczni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie z upowalnienia

Starosty Lipnowskiego, bEdq prowadzic nadz6r i biehqcq oceng oraz kontrolg

stanu realizacji zadah, efektywnoSci, rzetelno5ci i jakoSci ich wykonania, atahie
prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w przekazanych na realizacjg

p o sza ze go lny ch zadaf or az pr ow adzenia dokumentacj i.

ROZDZTAL 11

Spos6b tworzenia Programu oraz przebieg jego konsultacji

S11.1. Wydzial Orgarizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego

w Lipnie opracowuje projekt Programu Wsp6lpracy na 2018 rok, kt6ry jest

omawiany podczas obrad merytorycznych komisji Rady Powiatu.

2. Konstrukcja Programu oparta jest o obowi4zuj4ce przepisy prawa,

aw szczeg6lno6ci ustawg o dzia\alnoSci pozytku publicmego i o wolontariacie.

3. Projekt zamieszcza sig na stronie internetowej Powiatu wraz z zaproszeniem

organizacj\, os6b i jednostek do szerokiej dyskusji wraz z dyskusjami

i informacj4 o mozliwoSci wprowadzeniazmian i uzupelnieri.

4. Konsultacje spoleczne odbyty sig na podstawie uchwaly Nr XX)VL7912017

Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie okre6lenia

szczeg6lowego sposobu konsultowania z orgarrizacjami pozarzqdovyymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o

dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tej organizacji.



5. Ostateczna wersja projektu Programu zostaje przedloaona pod obrady Rady

Powiatu w Lipnie celem podjgcia stosownej uchwaty.

ROZDZIAL 12

Tryb powolywania i.zasady dzialania komisji konkursowych do

opiniowania ofert w konkursach

S12.1. Powolanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

konkursach nastgpuje w trybie uchwaly Zarz1duPowiatu w Lipnie dla kazdego

zadania, na kt6re ogloszony zostanie otwarty konkurs ofert.

2. Pracami Komisj i Konkursowej ki eruj e przewod niczqcy .

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udziaLu oferent6w;

termin i miejsce posiedzenia Komisji okre5la przewodnicz1cy.

4. Komisja podejmuje rozstrrygnigcia w glosowaniu jawnym, zrykl4
wigkszoSci4 g1os6w, w obecnoSci co najmniej potowy pelnego skladu

osobowego.

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na formularnt,,Kryteria oceny ofert".

6. Z prac Komisji Konkursowej sporz 4dza sig protok6l .


