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§1 
Postanowienia ogólne 

 
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015; 
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.); 
3) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego 

podmioty wymienione w art. 3 ustawy; 
4) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Krapkowicki;  
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Krapkowickiego; 
6) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Krapkowickiego; 
7) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach; 
8) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krapkowicach; 
9) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa 

w art. 11 ust. 2 ustawy; 
10) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 
11) podmiotach Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;  
12) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy; 
13) stronie internetowej Powiatu – należy przez to rozumieć stronę www.powiatkrapkowicki.pl 

 

§ 2 
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 

partnerstwa między Powiatem, a podmiotami Programu. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców 

Powiatu; 

2) poznawanie środowisk podmiotów Programu działających na terenie Powiatu 

i diagnozowanie ich potrzeb; 

3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych; 

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących podmiotów Programu, powstawania 

nowych podmiotów i inicjatyw obywatelskich; 

6) promowanie najlepszych organizacji pozarządowych w Powiecie; 

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu przez włączenie 

podmiotów Programu do ich realizacji; 

8) współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej 

i gospodarczej w Powiecie; 

9) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych; 

10) wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy i wolontariatu. 
 

 
§ 3 



Zasady współpracy 
 

Ideą współpracy Powiatu z podmiotami Programu jest partnerstwo lokalne budowane  

w oparciu o następujące zasady: 

1) pomocniczości i suwerenności stron: Powiat, respektując odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania  

i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych  

i w takim zakresie, współpracuje z podmiotami Programu, a także wspiera ich działalność oraz 

umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej  

w ustawie;  

2) partnerstwa: Powiat traktuje podmioty Programu jako równoprawnych partnerów  

w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji 

zadań publicznych, przez co oczekuje od podmiotów programu aktywnego uczestnictwa                

w realizacji form wynikających ze współpracy; 

3) efektywności: Powiat będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji 

zadań publicznych przez podmioty Programu, oczekując od nich sporządzania ofert zgodnie           

z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, 

wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości; 

4) uczciwej konkurencji: Powiat będzie równorzędnie traktował podmioty Programu przy realizacji 

zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz 

stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów; 

5) jawności podejmowanych działań: Powiat będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości 

współpracy z podmiotami Programu były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne  

i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również        

w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

6) legalności: wszelkie działania organów Powiatu oraz podmiotów Programu odbywają się  

w granicach i na podstawie przepisów prawa.  

 
§ 4 

Zakres przedmiotowy 
 

Współpraca Powiatu z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych  w art. 4 ustawy,  

w szczególności ustawowych zadań własnych Powiatu, realizowanych odpowiednio do terytorialnego 

zakresu działań Powiatu w następujących obszarach: 

1) nauki, szkolnictwa gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, edukacji, oświaty, wychowania; 

2) ochrony i promocji zdrowia; 

3) ratownictwa i ochrony ludności; 

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

7) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

9) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

11) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

12) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 



13) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

14) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

15) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

16) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego; 

21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

22) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

23) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

24) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

25) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

26) promocji i organizacji wolontariatu; 

27) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

28) działalności na rzecz podmiotów Programu, w zakresie określonym w pkt 1-27. 

 
§ 5 

Formy współpracy 
 

Współpraca Powiatu z podmiotami Programu realizowana będzie w szczególności w postaci: 

1) zlecania podmiotom Programu prowadzącym działalność w obszarze pożytku publicznego 

realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub 

dofinansowywanie ich realizacji; 

2) konsultowania z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących ich działalności statutowej; 

3) wzajemnego informowania się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania w celu 

ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez: 

a) publikowanie informacji ważnych dla podmiotów Programu na stronie internetowej 

Powiatu, 

b) gromadzenie informacji przekazywanych przez podmioty Programu o przewidywanych 

lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, 

c) umieszczanie na stronie internetowej Powiatu informacji o realizowanych zadaniach 

przez podmioty Programu, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych 

z przedstawicieli podmiotów Programu prowadzących działalność w obszarze pożytku 

publicznego oraz przedstawicieli Zarządu Powiatu; 

5) organizowania szkoleń i konferencji dla podmiotów Programu; 

6) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali lokalnej, 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej; 

7) doradztw i współpracy przy pozyskiwaniu przez podmioty Programu środków finansowych 

z innych źródeł; 

8) pomocy merytorycznej pracowników Starostwa oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych;  

9) obejmowania patronatem Starosty Krapkowickiego inicjatyw realizowanych przez podmioty 

Programu; 

10) nieodpłatnego udostępniania, w miarę posiadanych możliwości, pomieszczeń i sprzętu. 

 



§ 6 
Priorytetowe zadania publiczne w 2015 r. 

 

Do priorytetowych zadań Powiatu w roku 2015 należą: 
1) w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oświaty 

i wychowania:  
a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom 

społecznym dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, 

b) wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży oraz nauczycieli, 

2)  w obszarze zadań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
a) promocja Powiatu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w kraju i za granicą, 

b) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, 

c) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, 

d) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

e) organizacja imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym 

o istotnym znaczeniu dla Powiatu, 

f) wspieranie udziału reprezentacji działających na terenie  Powiatu w rozgrywkach na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

g) wspieranie udziału reprezentacji działających na terenie Powiatu w olimpiadach, 

mistrzostwach, rozgrywkach ligowych, 

h) wspieranie i promowanie zawodników i klubów osiągających znaczące wyniki w rywalizacji 

ponadregionalnej, 
3)   w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań plenerowych, warsztatów, 

konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez 

o zasięgu co najmniej powiatowym, mającym istotne znaczenie dla kultury i sztuki, 

b) wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, 

c) pielęgnowanie regionalnych tradycji i obrzędów, 

d) upowszechnianie historii i tradycji regionalnych, w tym znajomości gwary śląskiej 

i wielokulturowości regionu, 

e) wsparcie inicjatyw wydawniczych poświęconych problematyce kultury i sztuki, 

f) promowanie twórczości literackiej, 

g) promowanie wiedzy o kulturze i tradycjach lokalnych społeczności, 

h) upowszechnianie, promowanie kultury w środowiskach wiejskich, 

i) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, 

j) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich o zasięgu powiatowym, 
4) w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

a) wspieranie działań w zakresie edukacji przyrodniczej,  

b) organizowanie konkursów oraz akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość 

ekologiczną społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

c) wspieranie działań dotyczących rozpowszechniania informacji o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, 

d) wspieranie działań dotyczących rozpowszechniania informacji o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

e) wspieranie działań związanych z łowiectwem i wędkarstwem, 

f) wspieranie działań popularyzujących ochronę krzewów, drzew i lasów, 
5) w obszarze integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym  - wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, 

6) w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działania na 

rzecz zwiększania poziomu partycypacji społecznej. 

 
 



§ 7 
Okres realizacji Programu 

 

Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z podmiotami Programu będzie realizowany 

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

§ 8 
Sposób realizacji Programu 

 

1. Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami Programu przez: 

1) komórki organizacyjne Starostwa, 

2) powiatowe jednostki organizacyjne. 

2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu: 

a) w ramach otwartych konkursów ofert, 

b) w ramach inicjatywy lokalnej, 

c) z pominięciem otwartych konkursów ofert w uzasadnionych okolicznościach, 

2) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących statutowej tych podmiotów, 

3) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych, 

4) organizowanie imprez i konkursów promujących najaktywniejsze organizacje pozarządowe 

Powiatu, 

5) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów 

Programu, 

6) udział Powiatu w inicjatywach publicznych, 

7) współudział Powiatu w działaniach podejmowanych przez podmioty Programu, 

8) udzielenie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Starostwa oraz 

pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 

9) promowanie działalności podmiotów Programu przez obejmowanie patronatem Starosty  

Krapkowickiego inicjatyw tych podmiotów. 

 

§ 9 
Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

 
Rada planuje przeznaczyć na realizację Programu w roku 2015 poprzez dotacje udzielane 

organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie środki w wysokości: 

1) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 1, 

2) 115.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 2, 

3) 105.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 3, 

4) 10.000,00 zł – na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt  4, 

5) 5.000,00 zł – na zadnia z zakresu określonego w § 6 pkt  5, 

6) 5.000,00 zł - na zadania z zakresu określonego w § 6 pkt 6. 

 

§ 10 
Sposób oceny realizacji Programu 

 
1. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 

1) liczbę podmiotów Programu uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz 

tych podmiotów, 

2) liczbę skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów, 



3) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych, 

4) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do samorządu powiatowego o finansowanie 

lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

oraz w ramach inicjatywy lokalnej, 

5) liczbę wniosków złożonych przez podmioty Programu o realizację zadań publicznych 

z pominięciem otwartych konkursów ofert, 

6) liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców Powiatu bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotów Programu o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, 

7) liczbę podmiotów Programu, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Powiatu 

na realizację zadań publicznych, 

8) wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań 

publicznych, 

9) liczbę zorganizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów Programu, 

10) liczbę inicjatyw publicznych podejmowanych przez podmioty Programu, w których 

uczestniczył samorząd powiatowy, 

11) liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty  

Krapkowickiego. 

2. Zarząd Powiatu do dnia 30 kwietnia 2016 roku: 

 1) przedłoży Radzie Powiatu Krapkowickiego sprawozdanie z realizacji Programu wraz z oceną

 jego realizacji, 

 2) opublikuje na stronie bip.powiatkrapkowicki.pl sprawozdanie z realizacji Programu wraz 

z oceną jego realizacji. 

 

§ 11 
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 

 
1. Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujących etapach: 

1) przygotowanie projektu Programu do konsultacji, 

2) przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015 oraz 

skierowanie jej pod obrady Rady, 

3) przeprowadzenie konsultacji projektu, o którym mowa w pkt 2 z podmiotami Programu, 

4) przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego zestawienia 

uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji, 

5) rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji oraz 

przez komisje stałe Rady, 

6) podjęcie przez Radę Powiatu Krapkowickiego uchwały w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015.   

2. Konsultacje projektu Programu przeprowadzane będą na podstawie uchwały Rady Powiatu 

Krapkowickiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego. 

 

§ 12 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 

 
1. Zarząd każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

powołuje w drodze uchwały komisję konkursową w składzie do 10 osób z udziałem: 

1) przedstawicieli Zarządu Powiatu wskazanych spośród pracowników Starostwa i/lub  

pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, 



2) przedstawicieli podmiotów Programu wyłonionych według następującego trybu: 

a) Zarząd Powiatu na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Powiatu 

zamieszcza informację o naborze przedstawicieli podmiotów Programu z Powiatu, na 

kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych w roku następnym. Do informacji 

dołącza się wzór zgłoszenia kandydata i wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody              

na kandydowanie i pracę w komisjach konkursowych, 

b) podmioty Programu zgłaszają w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa  

w pkt a) po maksymalnie dwóch swoich przedstawicieli na kandydatów do komisji 

konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, 

c) Zarząd Powiatu po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje „Listę 

kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach 

ofert”,  

d) Zarząd Powiatu uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem powołuje              

do komisji konkursowej przedstawicieli podmiotów Programu z „Listy kandydatów        

do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert”, 

e) do składu komisji konkursowej nie będą powoływani przedstawiciele podmiotów 

Programu biorący udział w otwartym konkursie ofert, 

f) do czasu przygotowania „Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących 

oferty w otwartych konkursach ofert”, Zarząd Powiatu zaprasza przedstawicieli 

podmiotów Programu do udziału w komisji konkursowej. 

2. Zarząd Powiatu powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego                                

i wiceprzewodniczącego. 

3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący komisji. 

4. Komisja konkursowa realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 

połowa jej składu. 

5. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

6. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane w jakikolwiek sposób       

z podmiotami Programu wnioskującymi o dotacje. 

7. Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem udziału w jej pracach zobowiązany jest 

do złożenia pisemnego oświadczenia o braku powiązań z podmiotami Programu wnioskującymi 

o dotacje. 

8. Do zadań komisji konkursowej należy: 

1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w treści ogłoszonego konkursu, 

2) przygotowanie listy rankingowej, 

3) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami, 

4) rekomendowanie Zarządowi ofert do dofinansowania. 

9. Komisja rozpatruje oferty w terminie do 45 dni od ostatniego dnia składnia ofert,  

z  zachowaniem warunków określonych w art. 15 ustawy. 

10. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów 

podróży. 

 
 

 


