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Projekt Uchwały nr ……. /……./2017 

Rady Powiatu Trzebnickiego 

z dnia  …………….. 2017 roku 
 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 zm.) 

na rok 2018. 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 , art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1868 ze zm. ) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

Dz.U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 

 

Rada Powiatu uchwala co następuje: 

 

§ 1 
1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów Powiatu Trzebnickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego, a także priorytetowe zadania publiczne, 

których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej 

2. Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego 

systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. 

 

§ 2 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie –  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.); 

2) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie 

użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie; 

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Trzebnickiego; 

4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Trzebnickiego; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Trzebnicy; 

6) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy; 

7) zadaniach własnych powiatu lub własnych zadaniach publicznych – należy przez to 

rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz zadania określone ustawami 

szczególnymi; 

8) organizacjach pozarządowych  - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 

3 ust. 2 i 3 ustawy; 

9) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze 

zm.), 

10) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 

ustawy; 
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CELE GŁÓWNE I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

§ 3 
Priorytetem Powiatu Trzebnickiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego 

kierowania rozwojem Powiatu. 

§ 4 
1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną 

i organizacjami pozarządowymi. 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych przez 

Powiat Trzebnicki służy realizacji celu niniejszego Programu. 

 

§ 5 
Cele szczegółowe to: 

a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw 

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej 

w powiecie, 

c) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

d) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych, 

e) wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

a Powiatem Trzebnickim jako elementu długoterminowego programu współpracy, 

f) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 

lokalnych. 

 

§ 6 
Powiat Trzebnicki w ramach zadań własnych Powiatu, zapewnia środki na realizowanie 

celów publicznych realizowanych w ramach zadań własnych powiatu przez organizacje 

pozarządowe. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

 

§ 7 
1. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest efektywna 

realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym. 

2. Wykaz zadań priorytetowych, planowanych do realizacji w 2017 r. opracowany został na 

podstawie zgłaszanego przez organizacje pozarządowe zapotrzebowania oraz 

wcześniejszych doświadczeń Powiatu we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 

§ 8 
Jako zadania priorytetowe w roku 2018 określa się zadania z zakresu: 

 

1) Edukacji 

a) przygotowanie i publikacja wydawnictw edukacyjnych, 

b) organizacja powiatowych konkursów o charakterze edukacyjnym dla dzieci 

i młodzieży, 

c) organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

d) organizacja zajęć z zakresu kształcenia osób starszych. 

 

2) Kultury 

a) wzbogacenie oferty kulturalnej w formie nieodpłatnych imprez i przedsięwzięć 

o charakterze ponadgminnym, 

b) organizacja imprez promujących lokalne tradycje i zwyczaje, 

c) organizacja koncertów, festiwali i przeglądów muzycznych o zasięgu ponadgminnym, 

d) uczestnictwo zespołów  lub grup propagujących lokalne dziedzictwo kulturowe 

i tradycje w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, 

e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 

3) Kultury fizycznej 

a) przygotowywanie imprez na rzecz rozwoju psychofizycznego i sprawności fizycznej, 

w tym sportowych i rekreacyjnych, propagujących wśród mieszkańców powiatu 

aktywność ruchową, 

b) popularyzowanie różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców powiatu, 

c) popularyzowanie sprawności fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez wspieranie 

przedsięwzięć systematycznie doskonalących uzdolnienia sportowe, 

d) organizacja obozów sportowych, rekreacyjno – ruchowych i rehabilitacyjno - 

ruchowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu; 

 

5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
a) organizacja imprez i zajęć sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych 

z otoczeniem i społecznościami lokalnymi, 

b) organizacja turystyki osób niepełnosprawnych; 

 

6) Pomocy społecznej 
a) prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej, 

b) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu; 

 

7) Turystyki i krajoznawstwa 
a) popularyzacja różnorodnych form turystyki wśród mieszkańców powiatu, 

b) promocja działalności Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych, 

c) kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na 

poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijanie aktywności 

poznawczej i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. 

 

 

 



 4 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

§ 9 
Współpraca Powiatu Trzebnickiego z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności. 

 

§ 10 
1. Zasada pomocniczości z zachowaniem suwerenności stron oznacza, że Powiat 

Trzebnicki, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, 

uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym 

należących także do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie współpracuje z tymi 

organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań 

publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie i niniejszej uchwale. 

2. Zasada partnerstwa zakłada, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie 

określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, 

uczestniczą, na równych prawach, w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych oraz wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania, a także uczestniczą 

w wykonywaniu zadań publicznych. 

3. Zasada efektywności oznacza, że Powiat Trzebnicki, przy zlecaniu organizacjom 

pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 

wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasady uczciwej konkurencji oraz 

z zachowaniem wymogów określonych ustawą. 

4. Zasada jawności oznacza, że Powiat Trzebnicki  udostępnia współpracującym z nim 

organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych 

na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z  tymi 

organizacjami, a organizacje pozarządowe udostępniają  Powiatowi m.in. dane dotyczące 

swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania , rezultatów prowadzenia 

dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej. 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

§ 11 
1. Finansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi określają przepisy 

ustawy. 

2. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych lub wspierania realizacji tych 

zadań jest otwarty konkurs ofert, chyba że ustawa przewiduje inny tryb. 

3. Zlecenie realizacji zadania lub wspieranie realizacji zadania może się odbyć 

z pominięciem otwartego konkursu jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie. 

 

§ 12 
1. Powiat Trzebnicki może również realizować własne zadania publiczne w ramach 

inicjatywy lokalnej w zakresie przewidzianym w ustawie. 

2. Szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o realizację zadań, o których mowa w ust. 1 

w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała. 

 

§ 13 
Powiat Trzebnicki współpracuje z organizacjami pozarządowymi również poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków. Forma ta obejmuje przede wszystkim: 
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a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Powiatu Trzebnickiego oraz 

wywieszanie ich w gablocie znajdującej się w siedzibie głównej Starostwa 

Powiatowego w Trzebnicy, 

b) udział przedstawicieli organizacji w pracach Rady Powiatu Trzebnickiego, 

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych 

w 2017 roku zadaniach ze sfery publicznej, o których mowa w niniejszym programie; 

2) współudział Powiatu Trzebnickiego w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany 

doświadczeń przez organizacje pozarządowe; 

3) nieodpłatne udostępnianie lokali, użyczenie sprzętu w celu realizacji zadań statutowych 

organizacji pozarządowych; 

4) promocję działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Trzebnickiego; 

5) konsultowanie możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe wsparcia 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

§ 14 
Program współpracy będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 

§ 15 
1. Zarząd Powiatu dokonuje raz w roku oceny efektywności programu. 

2. Miernikami efektywności programu są: 

a) liczba organizacji pozarządowych, które podjęły się we współpracy z Powiatem 

realizacji zadania publicznego, 

b) ilość umów zawartych przez Powiat  z organizacjami pozarządowymi na realizację 

zadań publicznych w wyniku konkursów ofert, trybu uproszczonego czy postępowania 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

c) ilość osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) 

przez organizacje pozarządowe, 

d) liczba osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe we współpracy z Powiatem, 

e) wysokość środków finansowych zaangażowanych z budżetu Powiatu na realizację 

zadań publicznych przekazywanych organizacjom, 

f) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe 

w realizację zadań publicznych związku z umowami, o których mowa w kpt. b). 

g) liczba udostępnionych organizacjom przez Powiat lokali, 

3. Ocena dokonana przez Zarząd stanowi podstawę do przygotowania programu na kolejny 

rok. 

 

§ 16 
Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do Zarządu Powiatu wnioski, uwagi i propozycje 

dotyczące współpracy Powiatu z tymi organizacjami, a także propozycje dotyczące realizacji 

programu. 
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§ 17 
Zarząd, nie później niż do 31 maja 2018 r. składa Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za 2017 r. Powiat udostępni powyższe sprawozdanie organizacjom 

pozarządowym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu. 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

§ 18 
Na realizację programu w 2018 roku  przeznacza się kwotę 140.000,00 zł. 

 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 

§ 19 
Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Zarząd 

Powiatu Trzebnickiego Powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. 

 

§ 20 
1. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa jej przewodniczący. 

2. Informacja o miejscu i terminie posiedzenia komisji jest umieszczana na stronie 

internetowej Powiatu Trzebnickiego oraz w gablocie urzędu. 

 

§ 21 
Zarząd ogłasza nabór na członków Komisji z organizacji pozarządowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu 

 

§ 22 
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 

 

§ 23 
1. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej. 

2. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich 

ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną 

punktową. Komisja przedstawia Zarządowi protokół z posiedzeń oraz proponowane kwoty 

przyznania dotacji. 

 

§ 24 
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz decyzję o wysokości przyznanej dotacji 

podejmuje Zarząd. 

 

§ 25 
Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak 

również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań będą podane do publicznej 

wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu. 
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INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 

 

§ 26 
Program powstał w oparciu o informację o sposobie realizacji programu współpracy na 2017r. 

i osiągniętych efektach współpracy, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego 

realizacji, a także w wyniku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

 

§ 27 
Program współpracy został przyjęty po konsultacjach z organizacjami, przeprowadzonych 

zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXXV/241/10 

z dnia 3 listopada 2010  r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 28 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego. 

 

§ 29 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie programu i form współpracy Powiatu Trzebnickiego 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 wolontariacie (tj. Dz.U.2016r. poz. 1817 ze zm.). 

na rok 2018. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 

art. 3 ust. 1 i ust. 3 nakłada na jednostkę samorządu  terytorialnego obowiązek uchwalenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Uchwałę podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu tj. Rada Powiatu Trzebnickiego, 

po uprzednio przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Szczegółowy sposób 

przeprowadzenia konsultacji zawiera Uchwała nr XXXV/241/10 Rady Powiatu Trzebnickiego 

z dnia 3 listopada 2010 roku o szczegółowym sposobie konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach …………………………………… 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji nie zawierał uwag. 


