
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  /   /    

Rady Powiatu Wielickiego z dnia   .   .   
w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Wielickiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  
działalność poŜytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie  

odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2008 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roczny Program  
Współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność   

poŜytku publicznego na rok 2008  
 
 
 
 
 

Wstęp 
 
 
 
    Rozwój Powiatu Wielickiego oraz poprawa Ŝycia mieszkańców jest nadrzędnym 
zadaniem samorządu powiatowego. Aktywna współpraca z podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, 
elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Prowadzenie przez 
samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                       
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady 
pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te 
zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliŜej 
obywatela. Podmiotami tymi są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje 
pozarządowe. Stanowią one podstawę współczesnego społeczeństwa. Rada Powiatu 
Wielickiego, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu, diagnozie 
występujących problemów społecznych, corocznie składanych wniosków przez 
organizacje pozarządowe, a takŜe w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, ustala na 
rok 2008 niŜej wymienione formy i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

I.  Postanowienia ogólne  
 

§ 1  
 

Ilekroć w programie jest mowa o:  
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.);  

2) Programie – rozumie się przez to Powiatowy Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w roku 2008;  

3) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, tj. nie będące 
jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy                
o finansach publicznych) i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne          
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
poŜytku publicznego;  

4) działalności poŜytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie 
uŜyteczną, prowadzoną przez organizacje w sferze zadań publicznych, określonych 
w ustawie.  

 
 

II. Cele i adresaci Programu 

 
 

§ 2  
 
 

Celem Programu jest:  
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycje oraz stworzenie warunków do 
zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wielickiego;  

2) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w celu pełniejszego zaspokajania 
potrzeb mieszkańców Powiatu Wielickiego;  

3) wzmacnianie współpracy Powiatu Wielickiego  z organizacjami pozarządowymi.  
 

§ 3  
 
Adresatami Programu są organizacje.  
 
 
 

III. Przedmiot współpracy  
 
 

§ 4  
 

1. Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań nałoŜonych na powiaty w zakresie:  
1) kultury:  

a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym                               
i ponadpowiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu 
Wielickiego;  

b) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę mieszkańców Powiatu 
Wielickiego, ochrona dóbr kultury i tradycji;  
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2) sportu:  
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy Powiatu Wielickiego;  
b) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo                         

– rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;   

c) ochrona i promocja zdrowia; 
 

3) turystyki:  
a) organizacja imprez turystycznych o charakterze powiatowym                           

i ponadpowiatowym, mających istotne znaczenie dla rozwoju turystyki na 
terenie Powiatu Wielickiego;  

b) bieŜące utrzymanie szlaków turystycznych;  
c) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy;  

 
4) pomocy społecznej:  

a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób;  

5) działalności charytatywnej;  
6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym;  
10) ratownictwa i ochrony ludności;  
11) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych i wojen w kraju i zagranicą;  
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  
13) promocji Powiatu Wielickiego:   

2. Ustalone priorytety nie wyłączają moŜliwości wykonywania w 2008r. innych zadań 
zgłoszonych w trybie art.12 ust.1 ustawy.  
 
 
 

IV Formy współpracy  
 

§ 5  
 

Współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami będzie się odbywać w następujących 
formach:  

1) zlecania realizacji zadań w formie wspierania, wraz z udzielaniem dotacji na ich 
sfinansowanie:;  

2) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego 
organizacji pozarządowych w szczególności w zakresie:  

a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności oraz 
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w tym:  

- udziału przedstawicieli samorządu powiatowego w zebraniach                
i spotkaniach organizacji pozarządowych;  

- uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach 
Rady Powiatu Wielickiego oraz na posiedzeniach Komisji, na 
których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do 
zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;  

b) tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów                        
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli 
organizacji i przedstawicieli właściwych organów powiatu, a takŜe 
określania przedmiotu działania;  
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c) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania  środków z innych 
źródeł poprzez:  

- informowanie organizacji o moŜliwości pozyskiwania środków 
finansowych z róŜnych źródeł;  

- referencje, rekomendacje itp.;  
- współpartnerstwo przy realizacji projektów;  
- udzielanie pomocy (konsultacje) na wniosek zainteresowanej 

organizacji w zakresie wypełniania wniosków;  
d) współudziału w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany 

doświadczeń w celu podniesienia sprawności działania organizacji oraz 
zwiększenia efektywności współpracy samorządu Powiatu z organizacjami 
pozarządowymi;  

e) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie 
na wniosek organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw 
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach 
internetowych Powiatu Wielickiego oraz w lokalnych mediach;  

f) współorganizowanie razem z organizacjami niektórych imprez i zadań 
realizowanych w latach poprzednich;  

 
 

V. Postanowienia końcowe  
 
 

§ 6  
 

1. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 4 zostaną ogłoszone konkursy          
w trybie art. 13 ust. 1 ustawy i Uchwały Nr VII/61/07  Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
31 maja 2007r. w sprawie zlecania i udzielania dotacji na cele publiczne na podstawie 
umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem – na inne zadania niŜ określone 
w ustawie.  
2. Kwoty na realizację wyŜej wymienionych zadań zostaną określone w uchwale 
budŜetowej na 2008 rok.  
 

§ 7  
 

Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicznego, Zarząd Powiatu Wielickiego opublikuje 
informację o nim:  

1) w dzienniku lokalnym;  
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;  
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce;  
4) na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wieliczce;  

 
§ 8  

 
1. Nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych zadań sprawuje Wydział                      
ESZ, współpracując z innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Wieliczce,                                
do których kompetencji naleŜy realizacja zleconych zadań.                                                                  
2. Wydział ESZ:  

1) zapewnia obsługę organizacyjną konkursów;  
2) przygotowuje i rozlicza umowy z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi           

w drodze konkursu;  
3) przygotowuje sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;   

 
 

§ 9  
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1. Starosta będzie organizował spotkania pracowników właściwych merytorycznie 
Wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych Powiatu Wielickiego oraz reprezentantów 
poszczególnych organizacji, które będą stanowić punkt wzajemnej wymiany informacji, 
opinii, propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy Powiatu z organizacjami.  
2. Starosta ustali harmonogram spotkań wymienionych w ust. 1.  
 

§  10  
 

Monitorowanie współpracy Powiatu z organizacjami, odbywać się będzie poprzez:  
1) badanie opinii organizacji na temat wypracowanych efektów współpracy (ankiety, 

forum na stronie internetowej Powiatu), jak równieŜ poprzez ocenę współpracy 
dokonaną przez Powiatową Komisję Konsultacyjną Działalności PoŜytku 
Publicznego;  

2) sporządzenie i aktualizowanie na bieŜąco mapy aktywności organizacji 
pozarządowych działających na terenie Powiatu Wielickiego;  

3) spotkania władz Powiatu z przedstawicielami organizacji, które odbywać się będą                
w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz do roku.  

 
§ 11  

 
Komisje Rady Powiatu Wielickiego współpracują z organizacjami w zakresie swoich 
właściwości.  
 

§ 12  
 

Kontrolę nad realizacją zadań zleconych organizacjom sprawuje Zarząd Powiatu 
Wielickiego.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


