
                                                                                               

P R O G R A M    W S P Ó Ł P R A C Y 

Powiatu Ostrzeszowskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok 

 

W s t ę p 

Akceptacja obywateli dla spraw podejmowanych przez organa samorządu terytorialnego i 

aktywne w nich uczestnictwo jest nieodzownym warunkiem dobrego i efektywnego współdziała-

nia w tworzeniu i realizowaniu regionalnej polityki społecznej. 

Nieocenioną pomoc w tym działaniu świadczą organizacje pozarządowe, skupiające osoby 

najbardziej aktywne i wrażliwe na potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska, potrafiące je 

integrować i mobilizować wobec spraw społecznie ważnych. 

Niniejszy Program jest wyrazem dążeń władz Powiatu Ostrzeszowskiego do budowania społe-

czeństwa obywatelskiego poprzez trwałą i systematyczną współpracę administracji samorządowej 

z organizacjami pozarządowymi dla realizacji wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia 

mieszkańców powiatu. 

Program definiuje ogólne zasady, formy i zakres współpracy Powiatu z organizacjami poza-

rządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem powierzania im do realizacji ustawowych zadań 

powiatu oraz udzielania pomocy publicznej.  

Uchwalenie Programu jest wypełnieniem wymogów wynikających z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.);  

2) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 ustawy;  

3) starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie; 

4) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Ostrzeszowski;  

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Ostrzeszowie;  

6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie; 

7) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z or-

ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego na 2022 rok”;  

8) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy;  

9) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy; 

10)  komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną w celu zaopiniowania    

 ofert złożonych w konkursie. 

  

Rozdział II 



Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 

1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budo-

wanie tożsamości lokalnej oraz tworzenie i umacnianie współpracy partnerskiej pomiędzy 

Powiatem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

2. Celami szczegółowymi Programu są:  

1) podniesienie efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych Powiatu po-

przez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych, 

2) integracja lokalnych stowarzyszeń, wzmacnianie ich potencjału i prezentacja dorobku, 

3) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze zdefiniowanie i pełniejsze zaspokaja-

nie ich potrzeb, 

4) wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspól-

notę lokalną oraz tradycję, 

5) stwarzanie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców Powiatu w procesie two-

rzenia lokalnej polityki. 

 

Rozdział III 

Zasady i formy współpracy 

 

1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w 

sferze pożytku publicznego odbywa się na zasadach: 

1/ pomocniczości – samorząd powiatowy wspiera działania organizacji pozarządowych oraz 

powierza im zadania do realizacji, 

2/ suwerenności stron – umowy zawierają autonomiczne wobec siebie strony, respektujące 

swoją niezależność i odrębność, 

3/ partnerstwa – współpracujące podmioty są w stosunku do siebie równorzędne,  

4/ efektywności – forma zlecenia realizacji zadania publicznego zapewnić powinna jak naj-

wyższą jakość wykonania zadania, 

5/ uczciwej konkurencji – zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się w otwartym 

konkursie ofert, w którym wszystkie podmioty są równo traktowane, 

6/ jawności – wszelkie formy oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi są 

przejrzyste i ogólnie dostępne. 

2. Współpraca, o której mowa powyżej, odbywać się będzie poprzez: 

a) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z prze-

pisami art.11 ustawy, w drodze powierzania lub wspierania wykonywania zadań publicz-

nych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie ich realizacji; 

b) zlecanie realizacji zadań publicznych w tzw trybie uproszczonym, na podstawie przepi-

sów określonych w art. 19a ustawy; 

c) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

d) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji; 

e) udział reprezentantów organizacji w pracach komisji konkursowych dokonujących oceny 

ofert w ramach ogłaszanych przez Powiat otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych; 

f) wspomaganie organizacji pozarządowych pod względem informacyjnym, szkoleniowym 

oraz w miarę możliwości technicznym; 



g) zapraszanie na sesje Rady Powiatu, podczas których omawiane będą sprawy dotyczące 

organizacji pozarządowych; 

h) umożliwianie organizacjom pozarządowym najmowania na preferencyjnych warunkach 

lokali, będących własnością Powiatu, z przeznaczeniem na działalność statutową; 

i) umieszczanie na stronie internetowej samorządu informacji na temat organizacji pozarzą-

dowych działających na terenie powiatu oraz przedsięwzięć przez nie podejmowanych; 

j) nieodpłatne użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych, 

k) współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym; 

l) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji. 

 

Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy współpracy - priorytetowe zadania publiczne 

 

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi dla Powiatu Ostrzeszowskiego w 2022 roku będą 

działania w następujących obszarach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wy-

równywania ich szans oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawowym; 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-

nych zwolnieniem z pracy, 

5) wspomagania rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 

6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

7) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycz-

nego regionu, 

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

10)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

11)   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

12)   działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

  społeczeństwami, 

13)   udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  

  nieodpłatnej mediacji, jak też edukacji prawnej społeczeństwa. 

2. Na wniosek organizacji pozarządowej bądź w drodze oceny lokalnych potrzeb samorząd po-

wiatowy może w drodze uchwały wskazać inne niż określone wyżej zadania, które wymagają 

realizacji poprzez ich zlecenie organizacjom pozarządowym na zasadach ustawowych. 

 

Rozdział V 

Sposób realizacji i oceny Programu 

 

1. Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działają-

cymi w sferze pożytku publicznego realizowany będzie w ciągu jednego roku, czyli od dnia  

      01 stycznia  do 31 grudnia 2022 roku. 

2. Termin realizacji poszczególnych zadań będzie określony w warunkach konkursu ofert na 

powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Powiatu . 

3. Za realizację Programu współpracy odpowiadają następujące organy: 

a) Rada – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej Powiatu; 



b) Zarząd – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych 

i innych form pomocy; 

c) wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu – w zakresie bie-

żącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarach swojego działania. 

4. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:  

1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych; 

2) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

3) liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;  

4) liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w wyniku otwartych 

konkursów ofert;  

5) liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Powiatu; 

6) zgodność realizowanych przez organizacje pozarządowe zleconych zadań publicznych z 

warunkami zawartych umów.  

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Zarząd przedstawi Radzie nie później niż do 

dnia 31 maja 2023 r. Sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu oraz 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Rozdział VI 

Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

 

1. Powiat planuje przeznaczyć na realizację Programu środki budżetowe w wysokości 130.000 

zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych (prowadzenie ŚDS-ów) uwarunkowana będzie wysokością 

otrzymanej przez powiat dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, niezależnie od kwoty 

wymienionej w pkt 1. 

3. Powiat planuje przeznaczyć na realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa kwotę dotacji uzyskaną zgodnie z obliczeniem według art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015  r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-

telskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), niezależnie od kwoty wymie-

nionej w ust. 1. 

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego Programu może 

ulec zmianie w zależności od przyjętego budżetu Powiatu na 2022 rok. 

 

Rozdział VII 

Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji 

 

1. Projekt Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok został 

przygotowany w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich i skierowany do Zarzą-

du Powiatu. 

2. Zarząd po zapoznaniu się z projektem Programu kieruje go do konsultacji społecznych po-

przez podjęcie stosownej uchwały w oparciu o uchwałę Rady Powiatu określoną w pkt 3. 

3. Przebieg konsultacji społecznych Programu określa uchwała nr XLVII/254/10 Rady Powia-

tu w Ostrzeszowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami 



działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności sta-

tutowej tych organizacji. 

4. Po zaopiniowaniu i przyjęciu projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji spo-

łecznych, Zarząd  kieruje go pod obrady Rady Powiatu. 

5. Rada podejmuje uchwałę przyjmującą Program do realizacji. 

 

Rozdział VIII 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert 

 

1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organi-

zacje pozarządowe lub inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego Zarząd Powia-

tu powołuje komisję konkursową zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu i 

przedstawienie Zarządowi propozycji wyboru oferty najlepiej spełniającej warunki konkursu. 

3. Zarząd Powiatu umieszcza na stronie internetowej powiatu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń 

informację o możliwości pisemnego zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej przez 

podmioty Programu, podając termin oraz formę ich zgłaszania. 

4. Komisja konkursowa obraduje w składzie od 3 do 5 osób - przedstawicieli Zarządu oraz orga-

nizacji pozarządowych. W przypadku braku kandydatów z organizacji pozarządowych w 

skład komisji wchodzą tylko przedstawiciele Zarządu. Kadencja komisji kończy się po roz-

strzygnięciu konkursu. 

5. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej zostaną zamieszczone w Regulaminie 

Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 

2021 roku, poz. 735), dotyczące wyłączenia pracownika. 

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finan-

sach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych. 

2. Uchwalony przez Radę Powiatu w Ostrzeszowie Program współpracy zostanie podany do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 


