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Uchwala Nr
/
/
709
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu wspotpracy Powiatu Slawienskiego z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie" na 2010 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr
116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz.U. z 2008 r. Nr
209 poz.1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Dz.U. Nr 22 poz.120) i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.llll, Dz.U. Nr 223 poz. 1458,
Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Rada Powiatu w Slawnie uchwala co nast?puje:
§ 1. Uchwala si? ,,Program wspolpracy
Powiatu Slawienskiego z organizacjami
pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie" na 2010 rok, ktory stanowi
zal^cznik do uchwary.
§ 2. Upowaznia si? Zarzajd Powiatu do:
1. Okreslenia szczegolowych rodzajow zadan, w ramach priorytetow zadan
okreslonych w programie, o ktorym mowa w § 1, przewidzianych do zlecenia przez
Powiat Slawienski organizacjom pozarzajdowym oraz podmiotom, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
2. Okreslenia formy zlecenia oraz wysokosci srodkow finansowych na poszczegolne
zadania, o ktorych mowa w pkt. 1.
3. Powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacj? zadan zleconych przez Powiat Slawienski organizacjom pozarzadowym
oraz podmiotom, o ktorych mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedlozenia propozycji wybranych ofert,
na ktore proponuje si? udzielenie dotacji.
§ 3. Wysokosc srodkow finansowych na realizacj? zadan zleconych przez Powiat Slawienski
okresla Rada Powiatu w uchwale budzetowej.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzajiowi Powiatu w Slawnie.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z tresciq. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego

i o wolontariacie „ Organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego

uchwala roczny program wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz z podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ".
Art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym

stanowi

„ Do wyiqcznej wtasciwosci rady powiatu nalezy: podejmowanie uchwal w innych sprawach
zastrzezonych ustawami do kompetencji rady powiatu ".
Podstawa^ podj^cia uchwafy w przedlozonej tresci jest ch^c kontynuowania przez Powiat
Slawieriski wspolpracy z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.

3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o

wolontariacie w 2010 r.
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Zat^cznik
do Uchwafy Nr
Rady Powiatu w Stawnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGRAM
WSPOLPRACY POWIATU SLA WIENSKIEGOZ

ORGANIZACJAMI

POZARZ4DOWYMIORAZ PODMIOTAMI, O KTORYCH MOWA
WART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO
IO WOLONTARIACIE NA 2010 ROK
I. POSTANOWIENIA

OGOLNE

1. Program wspolpracy Powiatu Slawienskiego z organizacjami pozarzajdowymi jest
elementem lokalnego systemu polityki spoleczno-finansowej Powiatu.
2. Program okresla formy, zasady i zakres wspolpracy Powiatu z organizacjami
pozarzajdowymi.
3. Ilekroc w Programie j est mowa o:
I/ ,,ustawie" - rozumie si§ przez to ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z pozn, zm.),
21 ,,uchwale" - rozumie si§ przez to niniejsza^uchwal§,
3/ ,,dotacji" - rozumie si§ przez to dotacj§ w rozumieniu art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. d
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z pozn. zm.),
4/ ,,konkursie" - rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art.
11, ust. 2 i w art. 13 ustawy.
//. CELPROGRAMU
Celem programu jest prowadzenie przez Powiat Slawienski dzialalnosci w sferze zadan
publicznych okreslonych w ustawie we wspolpracy z organizacjanii pozarzajdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, prowadzajcymi odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzialania powiatu, dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie
odpowiadajaj;ym zadaniom powiatu.

///. ADRESAC1PROGRAMU
Program adresowany jest do prowadzajcych dzialalnosc pozytku publicznego na rzecz
mieszkancow Powiatu Stawienskiego:
1) organizacji pozarzajiowych,
2) osob prawnych i jednostek organizacyjnych dzialaja^cych na podstawie przepisow
o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Panstwa do innych kosciolow i zwiajzkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci
sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja^ prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego,
3) stowarzyszen jednostek samorzajiu terytorialnego.

IV. REALIZATORZYPROGRAMU
W realizacji programu uczestnicz%:
1. Rada Powiatu w Slawnie i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki spolecznej
i finansowej powiatu.
2. Zarzaji Powiatu w Slawnie w zakresie realizacji polityki spolecznej i finansowej powiatu
wytyczonej przez Rad§ Powiatu w Slawnie.
3. Komisja konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizacj^
zadan zleconych przez Powiat Slawiefiski organizacjom pozarzajdowym oraz podmiotom,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
4. Naczelnicy wydzialow, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Slawnie
oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie biezajcej wspolpracy z organizacjami
pozarzajdowymi w ramach swoich kompetencji okreslonych regulaminowo lub statutowo,
w tym konsultowania projektow aktow prawnych.

V. SFERA WSPOLPRACY
Powiat Slawienski prowadzi dzialalnosc w sferze zadari publicznych okreslonych w art. 4
ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie we wspolpracy z organizacjami
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej wyzej ustawy prowadza^cymi
odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania organow powiatu, dzialalnosc pozytku
publicznego w zakresie odpowiadajajcym zadaniom tych organow.

VI. PRIORYTETYZADAN
Ustala sie_ nastepujajce zadania priorytetowe powiatu, ktore moga^ bye zlecone do realizacji
organizacjom pozarzajdowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
1) promocji i ochrony zdrowia, pomocy spolecznej i dzialania na rzecz osob
niepelnosprawnych,
2) kultury oraz ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, piel^gnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) porzajdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz przeciwdzialania patologiom
spolecznym,
4) promocji powiatu,
5) upowszechniania kultury fizycznej,
6) ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy
mi^dzy spoleczensrwami,
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz rownych praw
kobiet i m^zczyzn,
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajajcych bez pracy i
zagrozonych zwolnieniem z pracy,

10)nauki, edukacji, oswiaty i wychowania.
VII. FORMY WSPOLPRACY
Wspolpraca Powiatu Slawienskiego z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie odbywac
si§ b^dzie w szczegolnosci w formach:
1) zlecania organizacjom pozarzadowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadan publicznych
powiatu - na zasadach okreslonych w ustawie o dziaialnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, w formach: powierzania wykonywania zadan publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wzajemnego informowama si? o pianowanych kierunkach dziaialnosci i wspoldzialania
w celu zharmonizowania tych kierunkow,
3) konsultowania z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do zakresu
ich dzialania, projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczajsych dziatalnosci
statutowej tych organizacji, w szczegolnosci poprzez zamieszczanie projektow aktow
normatywnych na stronie internetowej Powiatu Slawienskiego wraz z podaniem terminu,
w ktorym organizacje i podmioty beda_mogly skladac pisemne opinie,
4) tworzenia w miar§ potrzeb przez organy powiatu wspolnych zespolow o charakterze
doradczym i inicjatywnym, zlozonych z przedstawicieli organizacji pozarzajdowych,
podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaialnosci pozytku

publicznego

i o wolontariacie oraz przedstawicieli wlasciwych organow powiatu oraz okreslanie
przedmiotu ich dzialania,
5) wspolpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania srodkow finansowych z innych
zrodel poprzez informowanie organizacji pozarzadowych i podmiotow wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie o mozliwosci
pozyskiwania srodkow finansowych z roznych zrodel oraz udzielania pomocy na prosbe^
zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypelniania wnioskow,

6) promocji dzialalnosci organizacji pozarzajdowych i podmiotow wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie
lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczajcych nowych
inicjatyw realize wanych przez organizacje pozarzadowe i podmioty na stronach
internetowych Powiatu Slawienskiego oraz w lokalnych mediach,
7) pomocy w nawiajzywaniu przez organizacje i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie kontaktow ponadregionalnych
i mi^dzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom oraz podmiotom
starajajcym si§ o nawiajzanie takich wlasnie kontaktow.

VIII. POSTANOWIENIA

KONCOWE

1. W przypadku, gdy przepisy odr^bne przewidujq. inny tryb zlecania realizacji zadan
publicznych, organizacjom pozarzadowym i podmiotom prowadzajcym dzialalnosc pozytku
publicznego niz przewidziany

w ustawie

o dzialalnosci pozytku

publicznego

i o wolontariacie stosuje si§ tryb w nich okreslony.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja^ przepisy
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o zamowieniach publicznych.

