Uchwała Nr XII/61/2015
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118),
Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118),
2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Oławski,
3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Oławie,
4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Powiatu Oławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Rozdział II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§2
Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia
mieszkańców powiatu oławskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe to:
1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań powiatu wynikających z przepisów
prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań,
2) wykorzystanie merytorycznego potencjału organizacji w zakresie rozpoznawania
potrzeb społeczności lokalnej i ich właściwego zaspokajania,
3) budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi,
4) stworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców
powiatu,

5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za rozwój
lokalnego środowiska,
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców.
Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY
§3
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na
zasadach:
1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji oraz
umożliwieniu im realizacji zadań publicznych,
2) suwerenności stron - podejmując współpracę obie strony zachowają
wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
3) partnerstwa - zakładająca obowiązek jak najściślejszej współpracy między
powiatem a organizacjami uczestniczącymi w przygotowaniu i realizacji
wyznaczonych zadań,
4) efektywności - co oznacza, że zarówno powiat, jak i organizacje
współpracując ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były
wykonywane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej,
5) uczciwej konkurencji i jawności - polegającej na obowiązku wzajemnego
udostępniania przez powiat oraz organizacje niezbędnych informacji
służących realizacji określonych zadań.
Rozdział IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§4
Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest realizacja
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie
odpowiadającym zadaniom powiatu.
Rozdział V
FORMY WSPÓŁPRACY
§5
1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter
finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym polegać będzie na zlecaniu organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych powiatu, poprzez wspieranie lub
powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może przyjmować następujące
formy:
1) promowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej powiatu, na wniosek organizacji informacji dotyczących
realizowanych przez te organizacje inicjatyw,
2) prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Oławie,
3) pomoc przy tworzeniu i rejestracji nowopowstałych organizacji,

4) wspieranie organizacji pozarządowych w podejmowaniu różnych inicjatyw
społecznych,
5) konsultowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej
organizacji
pozarządowych,
w
szczególności
poprzez
zamieszczanie projektów uchwał na stronie internetowej powiatu,
6) wzajemne informowanie się powiatu i organizacji pozarządowych
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, poprzez publikowanie
na stronie internetowej powiatu ważnych informacji dla obu stron,
7) udział we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Starostwo
Powiatowe w Oławie jak i organizacje pozarządowe,
8) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Powiatu
w Oławie oraz na posiedzeniach komisji Rady Powiatu w Oławie,
9) umożliwianie organizacjom pozarządowym, które nie dysponują własnym
lokalem, korzystanie z pomieszczeń w budynkach stanowiących własność
powiatu na organizowanie spotkań i szkoleń na zasadach, które zostaną
określone w odrębnej umowie,
10) nieodpłatne przekazywanie organizacjom pozarządowym mienia ruchomego
na cele związane z realizacją ich zadań statutowych.
§6
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może odbywać się również
poprzez:
1) objęcie honorowym patronatem przez Starostę Oławskiego organizowanych
konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez
mających istotne znaczenie między innymi dla: kultury, edukacji, zdrowia oraz
promocji powiatu,
2) fundowanie nagród, pomoc w organizacji konkursów, udział w komisjach
konkursowych,
3) udział w spotkaniach, konferencjach, naradach i szkoleniach organizowanych
przez organizacje pozarządowe.
Rozdział VI
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§7
Na 2016 rok ustala się następujące zadania priorytetowe powiatu, które mogą być
zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym
dla dzieci i młodzieży,
b) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie
walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu
oławskiego,
2) w zakresie kultury:
a) wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej powiatu,
b) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży
powiatu,

c) upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa
narodowego,
3) w zakresie edukacji:
a) organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
b) prowadzenie działań edukacyjnych z zasad racjonalnego odżywiania
oraz jego zaburzeń (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia) dla
mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży,
c) wspieranie programów dotyczących aktywności, przedsiębiorczości,
przygotowania do rynku pracy oraz samorządności dzieci i młodzieży,
4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
b) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej
osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych,
przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
c) realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz
organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób
z problemami zdrowia psychicznego,
d) realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie
w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),
5) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) rehabilitacja ruchowa,
b) poradnictwo specjalistyczne,
c) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji
np. w formie półkolonii,
7) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) poradnictwo i terapia rodzinna,
b) prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu
oławskiego,
8) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
a) objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami
psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,
9) w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a) nieodpłatna pomoc prawna.
Rozdział VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§8
Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Rozdział VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§9
Realizacja programu odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych w trybie
ogłoszonego przez Zarząd otwartego konkursu ofert.
Rozdział IX
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 10
Na realizację zadań publicznych objętych programem w 2016 roku planuje się
przeznaczyć środki finansowe w kwocie 360 000 zł. Ostateczną wysokość środków
określi Rada Powiatu w Oławie w uchwale budżetowej na rok 2016.
Rozdział X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 11
1. Zarząd dokonuje oceny realizacji programu współpracy na podstawie analizy
przeprowadzonej przez wydziały Starostwa Powiatowego w Oławie oraz jednostki
organizacyjne Powiatu, które odpowiadają za realizację poszczególnych zadań.
2. Analiza realizacji programu będzie dokonana na podstawie:
a) ilości złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert,
b) ilości podpisanych umów na realizację zadań,
c) wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację,
d) liczby adresatów, którzy są objęci określonymi zadaniami,
e) wysokości środków własnych zaangażowanych w realizację zadań, na które
organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie.
3. Zarząd złoży Radzie Powiatu w Oławie sprawozdanie z realizacji niniejszej
uchwały w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.
Rozdział XI
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI
§ 12
1. Projekt programu został opracowany przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie. Po zaakceptowaniu go przez Zarząd
zostanie poddany procesowi konsultacji, zgodnie z przepisami uchwały
Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego
dotyczących działalności pożytku publicznego.
2. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Oławie, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie.
3. Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości.

4. Program zostanie przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Oławie do dnia 30 listopada
2015 r.
Rozdział XII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 13
1. Celem opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
ogłaszanych otwartych konkursów ofert, Zarząd powołuje komisję konkursową.
2. Nabór na członków komisji konkursowej, spośród organizacji pozarządowych,
ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Oławie, a także na stronie internetowej Powiatu.
3. Komisja konkursowa podejmuje pracę przy udziale co najmniej 2/3 członków.
4. Komisja
konkursowa
opiniuje
oferty
pod
względem
formalnym
i merytorycznym.
5. Protokół z prac komisji wraz z kartami ocen przekazuje się Zarządowi, który
dokonuje ostatecznego wyboru ofert oraz określa wysokość kwot przyznanej
dotacji na realizację zadań publicznych powiatu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Wszelkie informacje dotyczące współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi
wynikające z niniejszego programu (m.in. uchwały, ogłoszenia konkursów, wzory
ofert i sprawozdań) dostępne są na stronie www.bip.starostwo.olawa.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Józef Hołyński

