
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  XXXII/ 227/   09 

Rady Powiatu Wielickiego z dnia  29 października 2009 r.  
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi  
działalność poŜytku publicznego w 2010 r. na terenie Powiatu Wielickiego”  

w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2010 rok  
 

„Roczny program współpracy Powiatu Wielickiego 
z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność   
poŜytku publicznego w 2010 r. na terenie Powiatu Wielickiego”  

 
Wstęp 

 
We współczesnym, demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe 

skupiając najaktywniejszych i najbardziej wraŜliwych na sprawy społeczne obywateli 
danego środowiska stanowią podstawową bazę do rozwiązywania problemów 
lokalnych społeczności. W związku z tym, niezbędne jest włączenie organizacji 
pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu Wielickiego na zasadzie 
równoprawnego partnerstwa, co jest zgodne z zawartą w  Preambule Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r.) zasadą pomocniczości, która 
wyraźnie stwierdza, Ŝe wykonywanie zadań publicznych, o ile jest to moŜliwe, 
powinno znajdować się „ … najbliŜej obywatela”. 

 
„Roczny programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 r. na 
terenie Powiatu Wielickiego”  został opracowany na podstawie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w celu 
określenia wzajemnych relacji i zakresu współdziałania. Przy jego opracowaniu 
za celowe uznano w szczególności coroczne wskazywanie wybranych obszarów 
i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizację przeznaczyć z budŜetu 
Powiatu Wielickiego określone środki finansowe. Głównymi kryteriami selekcji 
wybranych obszarów są - z jednej strony zadania Powiatu Wielickiego, zaś z drugiej 
strony – potrzeby i moŜliwości lokalnych organizacji pozarządowych.  
Stwierdzenie powyŜsze wynikające z dotychczasowego doświadczeniami -  stanowi 
punkt wyjścia do dalszego pogłębiania współpracy z tymi organizacjami. Potencjał 
organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności 
z zadaniami Powiatu Wielickiego, jednoznacznie wskazuje na moŜliwość lepszego 
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.  
 

 
I.  Postanowienia ogólne  

 
§ 1 

 
Podstawą uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2010 r. na terenie Powiatu Wielickiego”, zwanego dalej 
„Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873/ oraz art. 25 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 2008 nr 115, poz.728/. 

 
§ 2 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  
a) „ustawie” naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/; 
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b) „ustawie o pomocy społecznej” – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. 2008, nr 115 poz. 
728 z późn. zm./; 

c) „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest 
Program;  

d) „powiecie” - rozumie się przez to Powiat Wielicki;  
e) „podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa 
w art. 3 ustawy;  

f) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104  
z późn. zm./;  

g) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie lub otwarty konkurs ofert, o którym mowa art. 25 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
2.  Terminy uŜyte w § 2 ust. 1 Programu mają zastosowanie do zarządzeń Starosty 

Wielickiego wydanych na podstawie uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2010 r. na terenie Powiatu Wielickiego”. 

 
 

II. Cele Programu 
 

§ 3  
 

Celem Programu jest rozszerzenie i pogłębienie działań organizacji pozarządowych  
i innych uprawnionych w art. 3 ustawy w dziedzinie realizacji zadań publicznych, 
poniesienie ich efektywności i skuteczności zgodnie ze „Strategią rozwiązywania 
problemów społecznych na lata 2008-2013”, „Programem promocji zatrudnienia oraz 
lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013” oraz „Programem działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2008-2013”, a w szczególności:  

1. umacnianie w lokalnej świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
swoje otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycje oraz stworzenie warunków do 
zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wielickiego;  

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

3. poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych; 
4. wzmacnianie współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi; 
5. wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych 

szans w realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie i wspieranie coraz 
większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na 
ich realizację.  

§ 4  
 
Adresatami Programu są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy działające na 
terenie Powiatu Wielickiego lub na rzecz jego mieszkańców. 
 

III. Przedmiot współpracy  
 

§ 5  
 

1.  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), a w szczególności zadań 
własnych powiatu obejmujących następujące obszary: 

a) kultura:  
• organizacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym  

bądź ponadpowiatowym mających istotne znaczenie dla rozwoju 
kultury Powiatu Wielickiego;  

• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę mieszkańców Powiatu 
Wielickiego, ochrona dóbr kultury i tradycji;  

 
b) sport:  

• organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu 
powiatowym bądź ponadpowiatowym dla dzieci i młodzieŜy Powiatu 
Wielickiego;  

• organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo 
– rekreacyjnych o charakterze powiatowym bądź ponadpowiatowym, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

 
c) ochrona i promocja zdrowia; 

 
d) turystyka:  

• organizacja imprez turystycznych o charakterze powiatowym 
i ponadpowiatowym, mających istotne znaczenie dla rozwoju turystyki 
na terenie Powiatu Wielickiego;  

• bieŜące utrzymanie szlaków turystycznych;  
• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy;  

 
e) pomoc społeczna:  

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

f) działalność charytatywna;  
g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju � 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  
i) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  
j) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym;  
k) ratownictwo i ochrona ludności;  
l)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych i wojen w kraju i za granicą;  
m)  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  

i współpracy;  
n)  promocja Powiatu Wielickiego.   

 
2. Ustalone priorytety nie wyłączają moŜliwości wykonywania w 2010 r. innych zadań 

zgłoszonych w trybie art. 12 ust. 1 ustawy.  
 

IV.  Formy współpracy  
 

§ 6  
 

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

a) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych, finansowanych  
z budŜetu Powiatu Wielickiego na zasadach określonych w ustawie;  

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, w tym: 

• udziału przedstawicieli samorządu powiatowego w zebraniach 
 i spotkaniach organizacji pozarządowych;  
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• uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach 
Rady Powiatu Wielickiego, na których dyskutowane będą projekty 
uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem 
działalności tych organizacji;  

c)  konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich 
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów 
współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, 
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów 
administracji publicznej, działalność poŜytku publicznego; 

d) tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu Wielickiego wspólnych 
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złoŜonych  
z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli właściwych organów powiatu,  
a takŜe określania zakresu ich działania. 

 
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, 

informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym  
niniejszą uchwałą, w szczególności w zakresie:  

a) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania  środków z innych 
źródeł poprzez:  

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

• udzielanie niezbędnych referencji, rekomendacji itp.;  
• współpartnerstwo przy realizacji projektów;  
• udzielanie pomocy (konsultacji) na wniosek zainteresowanej 

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

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

c) 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;  

d) współorganizowanie razem z organizacjami niektórych imprez i zadań 
realizowanych w latach poprzednich.  

 

§ 7 

Konsultacje społeczne odbywać będą się w szczególności poprzez: 
 
1. Spotkania z organizacjami pozarządowymi odbywającymi się przynajmniej raz 
    w roku; 
2. Informator  powiatowy NGO,  który  został  utworzony   na stronie  internetowej 
    www.wieliczka.pl; 
3. Zbieranie opinii i uwag organizacji pozarządowych  w   przedmiocie współpracy. 
 

§ 8 
 

Za realizację programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami 
pozarządowymi odpowiada w imieniu Starosty Wielickiego koordynator  
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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V. Zlecanie realizacji zadań publicznych  

§ 9 

1.  Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 
wykonywanych przez Powiat Wielicki zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych 
zadań podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego odpowiednio do 
terytorialnego zakresu działania powiatu oraz tym organizacjom, których 
działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego moŜe mieć jedną z form:  

a) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 
realizacji; 

b) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji; 

3. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 2, następuje w trybie konkursu 
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wielickiego na podstawie opracowanego przez 
siebie regulaminu zawierającego w szczególności: warunki dotyczące terminu 
konkursu, wysokości przeznaczonych na ten cel środków, warunków uczestnictwa, 
trybu wyboru ofert, zawarcia umowy i realizacji zdania, chyba, Ŝe przepisy 
odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

4. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 moŜe nastąpić  
w szczególnych przypadkach poprzez zakup usług zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 5, Zarząd Powiatu Wielickiego określi 
w formie uchwały warunki ogłaszanych konkursów. 

6. Zlecanie zadań następuje w oparciu o zasady: jawności, uczciwej konkurencji, 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa i efektywności. 

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

a) w dzienniku lokalnym;  
b) w Biuletynie Informacji Publicznej;  

     c) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce;  
    d)  na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wieliczce;  

8. W ogłoszeniu o konkursie określone zostanie w szczególności: 
 - nazwa i siedziba jednostki organizującej konkurs; 

- wykaz zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przy współudziale  
    organizacji pozarządowych; 
- termin i warunki realizacji zadania; 
- zasady i warunki przyznania dotacji; 
- kwotę zaplanowaną w budŜecie na realizację zadania; 
- miejsce i termin składania ofert; 
- tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin rozstrzygnięcia 
   konkursu 

9.  Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej będzie złoŜenie jej w kompletnej 
formie (łącznie z wymaganymi załącznikami) zgodnie z warunkami zawartymi  
w ogłoszeniu o konkursie. 

10.  Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:  

a) realizację projektów finansowanych z budŜetu Powiatu Wielickiego z innego 
tytułu; 

b)  remonty budynków i obiektów; 

c)  zadania i zakupy inwestycyjne;  

d) zakupy gruntów i nieruchomości;  

e) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu;  
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f) działalność polityczną lub religijną; 

g) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących 
działalność poŜytku publicznego; 

11. W ciągu 14 dniu od daty zakończenia terminu składania ofert, po zasięgnięciu 
      opinii Powiatowej Komisji Konsultacyjnej Działalności PoŜytku Publicznego 
      złoŜonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników 
      administracji samorządowej, Zarząd Powiatu Wielickiego podejmie w formie 
      uchwały decyzję  o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, rodzaju 
      zleconych działań oraz  o wysokości przyznanej dotacji. 
 
12. Informacja, o której mowa w ust. 11 zostanie umieszczona na portalu 
       internetowym Powiatu Wielickiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
       Powiatowym w Wieliczce. 

 
V. Monitoring i ewaluacja   

 
§  10  

 
1. Monitorowanie współpracy Powiatu z organizacjami, odbywać się będzie poprzez:  

a) 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;  

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

2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy 
organizacje mogą dodatkowo zgłaszać bezpośrednio Staroście Wielickiemu lub za 
pośrednictwem koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w Starostwie Powiatowym w Wieliczce. 

3. W zakresie oceny współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi 
stosowane będą następujące wskaźniki: 

a) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz 
       lokalnej społeczności w oparciu o dotacje z budŜetu Powiatu 
       Wielickiego; 
b) kwoty udzielanych dotacji; 
c) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych 
       przez organizacje w realizację zadań publicznych; 

 
V. Postanowienia końcowe  

 

§ 11. 

1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

2. Wysokość środków budŜetowych na realizację zadań określi uchwała Rady 
Powiatu Wielickiego w sprawie przyjęcia budŜetu Powiatu Wielickiego na  
rok 2010 r. 

 

§ 12. 

 
Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określają rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 193 poz. 1891/ oraz ministra właściwego do 
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spraw zabezpieczenia społecznego a takŜe Uchwała Nr VII/61/07 Rady Powiatu 

Wielickiego z dnia 31 maja 2007r. 
 
 
 

 
§ 13  

 
1. Nadzór merytoryczny nad realizacją zleconych zadań sprawuje Wydział Edukacji, 

Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce poprzez:  
a) zapewnienie obsługi organizacyjnej konkursów;  
b) przygotowanie i rozliczanie zawartych umów z organizacjami 

pozarządowymi, wyłonionymi w drodze konkursu;  
c) przygotowanie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi;   

 
 

§ 14  
 

Starosta Wielicki będzie organizował spotkania pracowników Starostwa Powiatowego  
w Wieliczce oraz  reprezentantów organizacji prowadzących działalność poŜytku 
publicznego, które będą stanowić punkt wzajemnej wymiany informacji, opinii, 
propozycji, ocen, itp. w zakresie współpracy Powiatu Wielickiego  z organizacjami 
pozarządowymi 
  
 

§ 15 
 

Kontrolę nad realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym sprawuje 
Zarząd Powiatu Wielickiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


