Projekt

Roczny program współpracy
Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2016
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Roczny program współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, jest dokumentem, który w skali roku 2016 wytycza zasady, przedmiot i formy
współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez
organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim. Program ten jest
również elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Powiatu, który poprzez działania
opisane w programie włącza organizacje pozarządowe w tworzenie i umacnianie więzi w
społeczności lokalnej Powiatu.
§ 2.
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 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późń. zm);
2) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2
i 3 ustawy;
3) programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Powiatu Olsztyńskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku;
4) powiecie – rozumie się przez to Powiat Olsztyński,
5) Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Olsztynie,
6) Staroście – rozumie się przez to Starostę Olsztyńskiego,
7) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy,
8) stronie internetowej powiatu – należy przez to rozumieć adres internetowy www.powiatolsztynski.pl zakładka „NGO”,
9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a
ustawy.
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Rozdział II
Cele programu
§ 3.
Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty którą tworzą mieszkańcy
powiatu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania na rzecz tej
wspólnoty.
§ 4.
Cel główny, o którym mowa w § 3 realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
1) zwiększenie aktywności obywatelskiej i dalsze rozwijanie idei społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
2) podniesienie jakości życia wspólnoty mieszkańców powiatu poprzez realizację zadań przez
organizację pozarządowe,
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych przez ich wspieranie oraz powierzanie im
realizacji zadań przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych,
4) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych poprzez
wykorzystanie do ich realizacji potencjału organizacji pozarządowych.
Rozdział III
Zasady współpracy
§ 5.
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – powiat wspiera działania organizacji pozarządowych w realizacji zadań
powierzonych w formie i na zasadach określonych w ustawie a organizacje pozarządowe
zapewniają realizację tych zadań w sposób efektywny i terminowy;
2) suwerenności stron – rozumianej jako szacunek do odrębności i zachowania niezależności
zarówno powiatu jak i organizacji pozarządowych;
3) partnerstwa – podstawą uczestniczenia w działaniach związanych z realizacją zadań
publicznych jest współpraca powiatu i organizacji pozarządowych oparta na wzajemnym
szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron;
4) efektywności – powiat i organizacje pozarządowe współpracując przy realizacji
powierzonego zadania korzystają z takich prawem przewidzianych działań i środków, które
pozwalają osiągnąć cel współpracy w sposób zgodny z umową stron, terminowy i najmniej
kosztowny;
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5) uczciwej konkurencji – wszystkie podejmowane przez powiat działania mające na celu
zlecanie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe opierają się na
równym dostępie do możliwości realizacji tych zadań, obiektywnych kryteriach wyboru
organizacji pozarządowej oraz przejrzystości działań i procedur w procesie zlecania zadań
publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym;
6) jawności – informowanie o zamiarach i celach swojej działalności, realizowanych
projektach, środkach finansowych przeznaczonych na ten cel, wewnętrznych zmianach itp.;
7) równości szans – diagnozowanie potrzeb grup wykluczonych lub mających trudności w
dostępie do efektów realizacji zadań publicznych i podejmowanie działań mających na celu
zapewnienia możliwości zarówno wykonywania zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe mające trudność w dostępie do pozyskania publicznych środków finansowych
jak i zapewnienia możliwości korzystania z efektów realizowania zadań publicznych przez
grupy społeczne, które wcześniej nie miały takiej możliwości.
Rozdział IV
Przedmiot, formy współpracy i sposób realizacji programu
§ 6.
Przedmiotem współpracy powiatu i organizacji pozarządowych jest w szczególności wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania
istniejących potrzeb społecznych.
§ 7.
1. Współpraca pomiędzy powiatem i organizacjami odbywa się w formach finansowych i
pozafinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Do finansowych form współpracy należy w szczególności:
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji;
3. Do pozafinansowych form współpracy należy w szczególności:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków poprzez publikowanie ważnych informacji w
miesięczniku “Wieści z Powiatu” oraz na stronie internetowej powiatu;
2) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych
zadaniach;
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3) konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje
pozarządowe, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość
nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.;
5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacje z budżetu powiatu;
6) organizację lub współudział w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany
doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
7) nieodpłatne udostępnienie materiałów i formularzy związanych z otwartym konkursem
ofert;
8) promocję działalności organizacji pozarządowych uczestniczących w realizacji
programu na stronach internetowych powiatu;
9) utrzymywanie dedykowanej strony internetowej tylko dla NGO;
10) wspieranie samoorganizowania się organizacji pozarządowych na terenie powiatu;
11) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z przedstawicieli właściwych organów
powiatu, celem wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego
planowania działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
12) udzielenie pomocy przy współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych lub
rekreacyjnych np. poprzez ufundowanie nagród i/lub wyróżnień, obejmowanie patronatem
przez władze powiatu działań organizacji pozarządowych, udzielanie organizacjom
rekomendacji w zakresie wykonywanych przez nie zadań.
4. Program realizowany jest we współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i polega
na zleceniu przez powiat organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w drodze
otwartego konkursu ofert. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym do
wykonania jest możliwe również w trybie pozakonkursowym.
5. Podmiotami realizującymi postanowienia programu w szczególności są:
1) Rada Powiatu w Olsztynie;
2) Zarząd Powiatu w Olsztynie;
3) Starosta Olsztyński ;
4) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu lub działające na
rzecz społeczności powiatu;
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Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków i okres realizacji programu
§ 8.
1. Obszary zadań do współpracy określone są w ustawie i mogą być realizowane o ile są
zadaniami przypisanymi odrębnymi ustawami jako zadania powiatu.
2. Jako priorytetowe na 2016 r. wskazuje się następujące obszary działań wraz z zadaniami
publicznymi skierowanymi do realizacji przez organizacje pozarządowe z określeniem
wysokości środków przeznaczonych na ich realizację i ze wskazaniem jednostki/wydziału
odpowiedzialnego za realizację zadania po stronie powiatu:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1.1. zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczowychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych
jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego;
1.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 20 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
2.1. organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych
narodowości;
2.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 2 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
3) ochrona i promocja zdrowia
3.1. popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz
ratownictwa i ochrony ludności (planowana wysokość środków: 1500 zł);
3.2. promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii
(planowana wysokość środków: 1500 zł);
3.3.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 3 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4.1. promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
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4.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 6 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
5) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
5.1. udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
5.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 48 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
6.1. impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup
teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego (planowana wysokość środków: 3000 zł);
6.2. działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z
terenu Powiatu Olsztyńskiego (planowana wysokość środków: 6000 zł);
6.3. impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu
popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych (planowana wysokość
środków: 10000 zł.);
6.4. działania lub impreza lub cykl imprez, o zasięgu co najmniej powiatowym, mające na
celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, popularyzację i
prezentację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (planowana
wysokość środków: 10000 zł);
6.5. działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na
terenie powiatu olsztyńskiego (planowana wysokość środków: 25000 zł);
6.6.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 54 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
7.1. impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym
mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej;
7.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 5 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
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8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
8.1. działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu
Olsztyńskiego (planowana wysokość środków: 3000 zł)
8.2. działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez
działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP skierowane do dzieci i młodzieży z
terenu powiatu olsztyńskiego (planowana wysokość środków: 5000 zł);
8.3.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadań publicznych: 8 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
9) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą
9.1. realizacja działań i programów mających na celu wsparcie i popularyzację działalność
organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych;
9.2.
a) planowana łączna wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 3 000 zł.
b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
§ 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu określona zostanie w uchwale
budżetowej na 2016 r. i planowana jest w wysokości 149 000 zł.
§ 10.
Program realizowany będzie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Rozdział VI
Sposób oceny realizacji programu
§ 11.
1. Sposób oceny realizacji programu dokonywany jest na bieżąco i polega na
monitorowaniu

wykonywania

zadań

publicznych

powierzonych

organizacjom

pozarządowym oraz:
1) wysokości wydatkowania środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych;
2) udziału środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych zleconych w drodze konkursów ofert;
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3) liczby ofert w danej sferze zadań publicznych złożonych przez organizacje
pozarządowe;
4) liczby organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych;
5) formy, trybu i zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w Olsztynie do dnia 30 kwietnia 2017 roku
sprawozdanie z realizacji programu, uwzględniając mierniki wskazane w ust. 1.
Rozdział VII
Sposób tworzenia Rocznego Programu oraz przebieg konsultacji
§ 12.
1. Projekt programu był

konsultowany z

organizacjami pozarządowymi. Proces

konsultacyjny odbywał się poprzez ogłoszenie projektu programu na stronie internetowej
Powiatu Olsztyńskiego: www.powiat-olsztynski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i
przyjmowanie uwag na piśmie.
2. W toku konsultacji zgłoszono/nie zgłoszono uwagi do projektu programu. Zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu przedstawiono w
załączniku do programu.

ROZDZIAŁ VIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
§ 13.
1. Każdorazowo, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych
objętych programem, Zarząd Powiatu powołuje uchwałą imienny skład Komisji Konkursowej
zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych do konkursu ofert.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) członkowie Zarządu Powiatu,
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe wskazane przez Radę Organizacji
Pozarządowych

Powiatu

Olsztyńskiego

i

z zastrzeżeniem art. 15 ust 2d i 2f ustawy,
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Radę

Sportu

Powiatu

Olsztyńskiego,

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród
członków Komisji.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce
posiedzenia Komisji określa Zarząd Powiatu w uchwale, o której mowa w ust. 1.
6. Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia w szczególności kryteria wyszczególnione w
ustawie.
7. Wszyscy członkowie Komisji mają prawo do wglądu w dokumentację konkursową złożoną
przez organizacje pozarządowe zarówno podczas trwania posiedzeń, w okresie między
posiedzeniami, jak i po zakończeniu procedury konkursowej.
8. Komisja ocenia oferty przyznając każdej z nich określoną liczbę punktów. Oferty
rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać co najmniej 65% maksymalnej
liczby punktów.
9. Po dokonaniu oceny Komisja sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności od
najwyżej punktowanych wskazując oferty najkorzystniejsze - które otrzymały najwyższą
liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań publicznych. W przypadku gdy liczba ofert
rekomendowanych do realizacji jest większa niż środki finansowe przewidziane do
przekazania na realizację zadań publicznych, o skierowaniu oferty do realizacji decyduje
Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Komisji. Zestawienie ofert wraz z przyznaną liczbą
punktów Komisja przekazuje Zarządowi Powiatu.
10. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z oceną Komisji, rozstrzyga w drodze uchwały otwarty
konkurs ofert i podaje informację o zleceniu wybranej organizacji pozarządowej zadania
publicznego do realizacji wraz z kwotą przyznanej dotacji. W otwartym konkursie ofert może
być wybrana więcej niż jedna oferta.
11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
12. Szczegółowe warunki i kryteria oceny składanych ofert określone zostaną w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert.
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ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§ 14.
Dotacje z budżetu powiatu przyznane na realizację zadań publicznych organizacjom
pozarządowym nie mogą być wydatkowane na:
1) pokrycie deficytu w związku ze zrealizowanymi wcześniej przedsięwzięciami;
2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
3) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym (nie dotyczy stypendiów, o których
mowa w programie) lub prawnym,
4) działalność polityczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) lub religijną.
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