Załącznik do
Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 grudnia 2010 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
NA ROK 2011

PISZ 2010
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Dział I
Wstęp.
Rada Powiatu Piskiego, w przekonaniu iż:
 istotną cechą demokratycznie zorganizowanej społeczności Powiatu Piskiego jest
aktywność obywatelska jego mieszkańców,
 celem funkcjonowania samorządu powiatu jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców, a
działalność organizacji pozarządowych umożliwia to dzięki dobremu rozpoznaniu tych
potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć nieobejmowanych przez struktury urzędów,
 dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz pozwala na istotne odciążenie sektora
publicznego w realizacji niektórych zadań,
 wszelka współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich,
uchwala niniejszy Program Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Piskiego, jako
odzwierciedlenie polityki władz powiatu wobec w/w podmiotów.
Celem programu jest określenie zasad w zakresie wspierania przez powiat działań organizacji
pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu, służącym
poprawie jakości życia jego mieszkańców. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd
pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.
Rozdział I
Uwarunkowania prawne
§1
1. Podstawę prawną opracowania niniejszego programu stanowią:
a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.
1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 Nr 209, poz. 1316, z 2009 r.
Nr 22, poz. 120, Nr 19 poz. 100, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241),
c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr
264, poz. 2207 z późniejszymi zmianami) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie przyjętych
aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych i kontaktów z nimi:
a) Uchwała Nr XXXVIII/240/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie:
przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy pomiędzy Powiatem Piskim a
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz pożytku
publicznego.
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b) Zarządzenie nr 39A/2008 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie
powołania pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.
§2
Ilekroć w programie jest mowa o:
 ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
 powiecie – rozumie się przez to Powiat Piski;
 radzie powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Pisz;
 programie - rozumie się przez to „Program Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”
 zarządzie powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Piszu;
 dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);
 konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w
art.13 ustawy.
DZIAŁ II
Formy współpracy pozafinansowej.
Rozdział I
Partycypacja społeczna
§3
1. Współdziałanie Powiatu Piskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego odbywa się za pośrednictwem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Piskiego, zwanej dalej Radą.
2. Bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, łącznikiem miedzy Starostwem, a
organizacjami pozarządowymi jest pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych powołany w
drodze Zarządzenia Starosty Powiatu Piskiego.
3. W razie potrzeby Zarząd Powiatu deleguje do współpracy z Radą przedstawicieli jednostek
organizacyjnych, którego zakres obowiązków związany jest ze sferą działania
poszczególnych
podmiotów
prowadzących
działalność
pożytku
publicznego
reprezentowanych przez Radę.
4. Organizacją współpracy z Radą zajmuje się Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji
Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.
5. Współpraca z Radą stanowi platformę do następujących działań:
a) wzajemnego informowania się Powiatu Piskiego i podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;
b) opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wzajemnego przekazywania informacji,
materiałów i dokumentów użytecznych w bieżącej działalności organów powiatu i
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
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c) konsultowania i opiniowania projektów aktów prawnych, strategii i programów rozwoju
opracowywanych, stanowionych i wdrażanych przez organy Powiatu Piskiego, w zakresie
dotyczącym działalności statutowej prowadzących działalność pożytku publicznego o
charakterze pożytku publicznego, w tym corocznie uchwalanego Programu Współpracy
Powiatu Piskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Rozdział II
Pomoc instytucjonalna dla organizacji pozarządowych
§4
1. Powiat w miarę możliwości organizuje dla organizacji pozarządowych szkolenia, seminaria,
warsztaty, konferencje, w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
oraz współpracy z administracją publiczną.
2. Powiat w miarę możliwości promuje działania organizacji pozarządowych w publikacjach, na
stronie internetowej powiatu, w kontaktach podczas wyjazdów krajowych, zagranicznych
oraz w relacjach z mediami.
3. Powiat udostępnia organizacjom pozarządowym na zasadach niekomercyjnych i w miarę
możliwości lokale stanowiące własność powiatu, w formie stałej i doraźnej, na potrzeby
reprezentacji sektora pozarządowego w zakresie prowadzenia działalności pożytku
publicznego.
4. Powiat Piski współorganizuje wspólnie z ROPPP Konferencję Plenarną Organizacji
Pozarządowych, na którą zapraszani są wszyscy przedstawiciele organizacji działających na
terenie powiatu.
5. Powiat w miarę możliwości i potrzeb zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na
zorganizowane przez siebie spotkania z zagranicznymi gośćmi.
Rozdział III
Zasady współpracy
§5
Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych będzie się opierała na zasadach:
a) pomocniczości przy suwerenności stron – samorząd respektując odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i
rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych i w takim
zakresie będzie współpracować z tymi organizacjami, a także wspierać ich działalność
oraz umożliwiać realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w
ustawie;
b) partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz
według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz
wykonywaniu zadań publicznych;
c) efektywności i uczciwej konkurencji – samorząd, przy zlecaniu organizacjom
pozarządowym zadań publicznych, będzie dokonywał wyboru najefektywniejszego
sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji
z zachowaniem wymogów określonych w art. 33 i 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
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d) jawności – samorząd będzie udostępniał współpracującym z nim organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację
zadań publicznych, przy wykonywaniu, których możliwa jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym
zakresie przez jednostki podległe lub nadzorowane przez samorząd, wraz z informacją o
sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami
realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.
Dział III
Formy współpracy finansowej.
Rozdział I
Zadania i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2011 w formie powierzenia
wykonania lub wsparcia wykonania przez podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
§6
1. Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2011 ustalono po
zdiagnozowaniu potrzeb i na podstawie dotychczasowych doświadczeń zadania z zakresu:
a) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji,
b) Sportu i rekreacji,
c) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa
„uchwała budżetowa” powiatu na dany rok.
Rozdział II
Zasady współpracy
§7
1. Wspieranie lub powierzanie wykonania zadania publicznego przez podmioty prowadzące
działania pożytku publicznego (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4
ustawy) odbywa się w formie udzielenia dotacji, po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu
w Piszu otwartego konkursu ofert.
2. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określone zostaną szczegóły dotyczące realizacji
zadania, ujęte w ramy „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Piskiego w 2011 r.”, zawierającego wytyczne dla oferentów i kryteria
oceny.
3. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w
2011 r. przyjmowany jest w drodze Uchwały Zarządu Powiatu, po uprzedniej opinii Rady
Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.
§8
1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Grantowa.
2. Komisja powoływana jest uchwałą Zarządu Powiatu w Piszu i działa na podstawie
Regulaminu przyjętego w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Piszu.
3. Za organizację prac Komisji Grantowej odpowiedzialny jest Wydział Strategii, Rozwoju,
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Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji w tym w szczególności za sporządzanie
dokumentacji posiedzeń i przedstawianie efektów jej prac Zarządowi Powiatu w Piszu.
§9
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu powiatu.
Rozdział III
Ewaluacja
§ 10
Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania niniejszego Programu,
organizacje pozarządowe mogą zgłaszać bezpośrednio Staroście Piskiemu, bądź za
pośrednictwem pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.
Dział IV
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań w ramach Programu zajmuje się
Pełnomocnik Starosty Piskiego ds. organizacji pozarządowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedłożona radzie powiatu oraz Radzie
Organizacji Pozarządowych do 31 marca 2012 roku przez Pełnomocnika Starosty Piskiego
ds. organizacji pozarządowych.
3. Wszelkie informacje dotyczące współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami
Pozarządowymi wynikające z niniejszego programu (m.in. uchwały, ogłoszenia konkursów,
wzory ofert, umów, sprawozdań) dostępne są na stronie internetowej powiatu
www.powiat.pisz.pl, zakładka organizacje pozarządowe.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Andrzej Kurzątkowski
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