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Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§1 

 Roczny Program współpracy Powiatu Krasnostawskiego 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 2020 r., określa cele, zasady, przedmiot i formy współdziałania 

powiatu krasnostawskiego z tymi organizacjami i podmiotami, priorytetowe zadania publiczne, 

sposób tworzenia, realizacji i ewaluacji programu, wysokość środków planowanych na jego 

realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert. 

§2 

 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1)programie współpracy–należy przez to rozumieć Roczny Program współpracy powiatu 

krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 r.; 

2)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwanej dalej ustawą  

3)zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy; 

4)konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.  

11 ust. 2 i art. 13 ustawy; 

5)powiecie  – należy przez to rozumieć powiat krasnostawski; 

6)radzie powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Krasnymstawie; 

7)zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Krasnymstawie; 

8)starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie; 

9)radzie pożytku - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego  

w Krasnymstawie 

10)stronie internetowej powiatu  – należy przez to rozumieć stronę internetową powiatu 

krasnostawskiego, dostępną pod adresem www.krasnystaw-powiat.pl. 

 

Rozdział 2  

Cel główny i cele szczegółowe 

§ 3 

 Celem głównym programu jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między powiatem, 

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w zakresie 

definiowania i zaspokajania potrzeb mieszańców powiatu oraz zwiększania aktywności 

społeczności lokalnej.  

§ 4 

 Realizacji celu, o którym mowa w § 3, służyć będą następujące cele szczegółowe: 

1)sformułowanie przejrzystych zasad współpracy między powiatem, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

http://www.krasnystaw-powiat.pl/


2)inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między powiatem, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

3)podniesienie skuteczności, efektywności i jakości działań podejmowanych w sferze zadań 

publicznych, w tym w wyniku: 

a)zwiększenia udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy w identyfikacji potrzeb mieszkańców i określaniu optymalnego sposobu ich 

zaspokajania, 

b)pełniejszego włączenia się organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy w realizację zadań publicznych;  

4)rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz ich integrację. 

 

Rozdział 3  

Zasady współpracy
 

§ 5 

 Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach:  

1)pomocniczości – rozumianej  jako wzajemne wspieranie się stron współpracy w realizacji zadań 

publicznych, w tym udzielanie przez powiat pomocy organizacjom pozarządowym i podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy przy realizacji zadań publicznych, które nie mogą być przez 

nie skutecznie wykonane samodzielnie, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami 

wspólnoty samorządowej; 

2)suwerenności stron – rozumianej jako respektowanie przez strony współpracy swojej odrębności 

i suwerenności oraz uznawanie ich prawa do samodzielnego definiowania i rozwiązywania 

problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych; 

3)partnerstwa –rozumianego jako możliwie ścisłe współdziałanie powiatu, wypracowywaniu 

sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 

4)efektywności –rozumianej jako dokonywanie wyboru najefektywniejszego sposobu 

wykorzystania środków publicznych przy wykonywaniu zadań publicznych, w tym poprzez 

uzyskanie możliwie najlepszych efektów przy realizacji tych zadań, między innymi poprzez 

zlecanie ich realizacji oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy przy określaniu potrzeb społecznych i optymalnego sposobu 

ich zaspokajania;  

5)uczciwej konkurencji – rozumianej jako prowadzenie współpracy na obiektywnych, równych dla 

wszystkich zasadach oraz w sposób niebudzący wątpliwości co do bezstronności podejmowanych 

działań; 

6)jawności –rozumianej zwłaszcza jako zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz 

informowanie, w granicach wyznaczonych przez prawo, o ich przebiegu, w tym udostępnianie 

informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

mogących stanowić przedmiot współpracy oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już 

prowadzonych w tym zakresie. 

 

 

 



 

Rozdział 4  

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne 

§ 6 

 Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 

zadaniom powiatu, przy prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 

ustawy. 

§ 7 

 Określa się następujące priorytetowe zadania publiczne: 

1)pomoc społeczną w zakresie: 

a)tworzenia warunków organizacyjnych ułatwiających powstawanie ośrodków wsparcia,  

opartych o działalność wolontariatu, których głównym celem jest pomoc osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym, 

b)prowadzenia Domów Pomocy Społecznej, 

c)budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, poprzez: szkolenie 

wolontariuszy, zajęcia edukacyjne w szkołach dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

a)realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym w świetlicach, ośrodkach, 

klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich 

środowisku lokalnym; 

3)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a)organizacja form wsparcia ograniczających zależność osób niepełnosprawnych od instytucji, 

a przez to tworzenie warunków reintegracji zawodowej i społecznej; 

4)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

a)organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 

powiatu, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, obozów, zgrupowań; 

b)organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych i turystycznych dla młodzieży; 

5)wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie: 

a)prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

b)prowadzenie placówek typu rodzinnego; 

6)udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

7)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

8)turystyka i krajoznawstwo. 

Rozdział 5  

Formy współpracy 

§ 8 

 Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się w formach finansowych i pozafinansowych.  

§ 9 

 Finansowe formy współpracy obejmują zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych w formie: 



1)powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie  

ich realizacji; 

2)wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 

§ 10 

 Pozafinansowe formy współpracy obejmują: 

1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

2)publikowanie ważnych dla obu stron informacji na stronie internetowej Powiatu 

www.krasnystaw-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa; 

3)organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień 

związanych z realizacją Programu; 

4)informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach  

za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

5)konsultowanie z Podmiotami Programu projektów aktów normatywnych stanowionych przez radę 

powiatu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami 

uchwały Nr XLII/291/10 Rady Powiatu Krasnostawskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

6)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji; 

7)zawieranie umów o partnerstwie i porozumień w sprawach realizacji zadań o zasięgu lokalnym; 

8)organizowanie przez Starostwo, w tym konsultacji i szkoleń dla organizacji, np. w zakresie 

sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczania projektów, tworzenia projektów w celu 

pozyskiwania funduszy oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji; 

9)wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb; 

10)prowadzenie wspólnych przedsięwzięć: organizacja imprez kulturalno-promocyjnych 

dotyczących Powiatu, współorganizowanie konferencji, szkoleń; 

11)pomoc i współdziałanie w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 

zwłaszcza pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe partnerów zagranicznych  

i środków z funduszy międzynarodowych; 

12)sprawowanie patronatu starosty nad przedsięwzięciami realizowanymi przez podmioty 

programu. 

Rozdział 6 

Okres realizacji programu 

§ 11 

 Niniejszy program współpracy będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Rozdział 7  

Wysokość środków planowanych na realizację programu 

§ 12 

 Wysokość środków planowanych na realizację programu współpracy wynosi ....................  

( słownie: ...............................).  

http://www.zawiercie.powiat.pl/


Rozdział 8  

Sposób realizacji programu i sposób jego oceny 

§ 13 

 Podmiotami realizującymi postanowienia niniejszego programu są: 

1) rada powiatu; 

2) zarząd; 

3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność 

pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. 

§ 14 

1.Oceny realizacji programu dokonuje się na podstawie wartości osiągniętych wskaźników 

realizacji programu współpracy, o których mowa w § 16. 

2.Ocena realizacji programu współpracy prowadzona jest w sposób ciągły, przez cały okres  

jego obowiązywania, a także po jego zakończeniu.  

§ 15 

 Ustala się następujące wskaźniki oceny realizacji programu współpracy: 

1)wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w roku objętym programem 

współpracy; 

2)wysokość środków własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy, przeznaczonych na zleconą im realizację zadań publicznych w roku objętym 

programem współpracy; 

3)liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w roku objętym programem współpracy; 

4)liczba zadań publicznych zleconych w roku objętym programem współpracy do realizacji 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, 

z wyszczególnieniem wsparcia i powierzenia realizacji tych zadań; 

5)liczba zawartych w roku objętym programem współpracy umów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na realizację zadań publicznych; 

6)liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, którym zlecono 

w roku objętym programem współpracy realizację zadań publicznych; 

7) liczba ogłoszonych w roku objętym programem współpracy konkursów ofert. 

 

Rozdział 9 

 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 16 

1. W przygotowaniu założeń programu współpracy uczestniczyli przedstawiciele powiatu 

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2.Projekt programu współpracy opracowano przy uwzględnieniu wniosków z analizy sprawozdań 

z realizacji rocznych programów współpracy z lat poprzednich, uwag zgłaszanych przez 

pracowników urzędu oraz wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, a także mieszkańców powiatu. 

 



§ 17 

1.Projekt programu współpracy był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2.Konsultacje, były przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały Nr XLII/291/2010 Rady Powiatu 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3.Projekt Programu został skonsultowany z Radą Pożytku w dniu .................., która ............... 

zaopiniowała dokument. 

4.W ramach konsultacji projekt programu współpracy opublikowano na stronie internetowej 

powiatu, w jego siedzibie i w prowadzonym przez powiat Biuletynie Informacji Publicznej.  

5. W wyniku konsultacji wpłynęła /nie wpłynęła żadna uwaga, ani propozycja do Programu. 

 

Rozdział 10 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

§ 18 

1.Zarząd po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert zamieszcza informację na stronie internetowej 

www.krasnystaw-powiat.pl i na tablicy ogłoszeń o naborze kandydatów  na członków komisji 

konkursowej w otwartym konkursie ofert.   

2.Zarząd, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje  

w drodze uchwały komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 

3.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa 

Przewodniczący.   

4.Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

5.Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

http://www.krasnystaw-powiat.pl/

