UCHWAŁA NR VII/46/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) i art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146),
Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Program Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 w treści
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego
Ryszard Jaroń

Załącznik
do UCHWAŁY NR VII/46/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2015 r.

Program Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
WSTĘP
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
zawarte w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Część zadań
przypisanych kompetencyjnie jako zadania powiatu, realizowanych jest we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. 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 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Priorytetem Powiatu Wrocławskiego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami
pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego
kierowania powiatem. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój
powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Wrocławskiego
do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami jest
„Program współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.” Program ureguluje
współpracę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie określając zakres oraz formy tej współpracy.
§ 1. Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1. „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy,
3. „Programie” – rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Wrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016,
4. „Powiecie” – rozumie się przez to Powiat Wrocławski,
5. „Radzie” - rozumie się przez to Radę Powiatu Wrocławskiego,
6. „Zarządzie” - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wrocławskiego,
7. „Starostwie” - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
§ 2. Cele programu
1. Cel główny
Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie
partnerstwa społeczno-publicznego w Powiecie.
2. Cele szczegółowe:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu,
2) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,
5) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

§ 3. Zasady współpracy
Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza to, że Powiat umożliwia organizacjom realizację zadań
publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób efektywny,
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami
kształtowane są z poszanowaniem wzajemnej niezależności,
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę podmiotów w rozwiązywaniu
zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych celów,
4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie optymalnych
efektów zadań publicznych realizowanych w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy,
5) uczciwej konkurencji – oznacza to, że organizacje mogą korzystać z wszystkich form
współpracy z Powiatem na równych zasadach,
6) jawności – oznacza to przejrzystość, transparentność procedur stosowanych przez
Powiat w zakresie współpracy z organizacjami.
§ 4. Formy współpracy
Współpraca Powiatu z organizacjami może przyjmować następujące formy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 Ustawy, z Radą Działalności Pożytku Publicznego,
w przypadku jej utworzenia,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli Powiatu,
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.),
8) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
9) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
10) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń i konferencji (np.
poprzez nieodpłatne udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego,
itp.),
11) promocja działalności organizacji w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej
Powiatu,
12) inne formy wypracowane we współpracy z organizacjami.
§ 5. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
1. Obszar współpracy Powiatu z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu,
określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 i 645 z późn. zm.).
2. Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego ustala się zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, w szczególności:
a) prowadzenie mieszkań chronionych,
b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej,

2)

3)

4)

5)
6)
7)

c) wspieranie i inicjowanie działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na
rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
d) podejmowanie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
b) organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr
kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory
Powiatu,
c) organizacja przedsięwzięć integrujących artystów profesjonalnych i amatorów
działających na terenie Powiatu,
d) organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności:
a) organizacja imprez sportowych o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych
dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych,
b) organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym promujących Powiat oraz
popularyzujących zdrowy styl życia,
c) organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych
osiągających wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
w szczególności:
a) edukacja ekologiczna,
b) propagowanie zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
ratownictwa i ochrony ludności, w szczególności poprzez podnoszenie wiedzy
i kwalifikacji ochotniczych straży pożarnych;
wspierania wolontariatu jako pożądanej formy aktywności mieszkańców Powiatu.

§ 6. Sposób i ocena realizacji Programu
1. Komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu prowadzą
bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:
1) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami,
2) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami.
2. Komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu współpracujące
z organizacjami w zakresie swoich właściwości monitorują realizację Programu
i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają
roczne sprawozdania Zarządowi.
3. Zarząd przedkłada Radzie sprawozdanie ze współpracy z organizacjami za rok 2016
w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
4. Podstawą oceny efektywności realizacji Programu będą informacje dotyczące:
1) liczby organizacji wyrażających wolę podjęcia się we współpracy z Powiatem
realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
2) liczby organizacji, które przystąpiły we współpracy z Powiatem do realizacji zadania
publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację
zadań,
4) liczby osób będących adresatami poszczególnych działań publicznych,
5) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat,
6) wysokości środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizacje i Powiat ze
źródeł zewnętrznych.
§ 7. Okres realizacji Programu
Niniejszy Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
Na realizację Programu planuje się przeznaczyć w roku 2016 środki finansowe w wysokości
2 761 612 zł. Ostateczna wysokość środków na realizację Programu zostanie określona przez
Radę w uchwale budżetowej na rok 2016.
§ 9. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Program współpracy tworzony jest w kilku etapach:
1) Zarząd przygotowuje projekt Programu w oparciu o listę zadań proponowaną przez
komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu oraz kieruje go do
konsultacji społecznych,
2) konsultacje odbywają się w oparciu o uchwałę Rady, podjętą na podstawie art. 5 ust. 5
Ustawy,
3) wyniki konsultacji przekazane są przez komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji Zarządowi,
4) po naniesieniu ewentualnych poprawek, Program zostaje skierowany pod obrady
Rady, która podejmuje stosowną uchwałę.
§ 10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez
organizacje w ramach konkursów ogłoszonych przez Powiat na podstawie Ustawy.
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 2a, 2b
oraz 2d do 2f Ustawy.
3. Zarząd ogłasza nabór na członków komisji konkursowej z organizacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a także na stronie internetowej
Powiatu.
4. Komisja podejmuje pracę przy udziale co najmniej 3 jej członków.
5. Obsługę administracyjno - biurową komisji konkursowych prowadzą odpowiednie
komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.
6. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac.
7. Komisja konkursowa opiniuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
8. Opinie Komisji nie są wiążące dla Zarządu.
9. Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Zarząd.

