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Rozdział I 

WPROWADZENIE 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 1  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Ustawą o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1244), organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego 
zobowiązane są, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony  
w art. 5 ust. 5, do uchwalania rocznych programów współpracy administracji samorządowej 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.  
Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji  
pożytku publicznego i ma charakter obligatoryjny. 

 Roczny program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., stanowi dokument określający  
w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, 
a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na jego terenie i na rzecz jego 
mieszkańców. 

Roczny Program jest uszczegółowieniem Wieloletniego Programu współpracy 
Powiatu z organizacjami pozarządowymi 2011-2015.  

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą 
bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Aktywna współpraca  
z organizacjami pozarządowymi jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej 
i finansowej Powiatu, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości, służy umacnianiu 
uprawnień obywateli i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 
społeczności lokalnych. 

Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ewidencji Starosty 
zarejestrowanych jest 325 stowarzyszeń: stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Uczniowskich Klubów Sportowych, 
Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Na internetowej stronie powiatowej 
zamieszczony jest rejestr Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zarejestrowanych na 
terenie Powiatu i stanowi bazę danych o organizacjach. Głównymi obszarami pracy 
organizacji pozarządowych są: kultura fizyczna, sport, rekreacja, kultura i sztuka, pomoc 
społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
Rozdział II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

2.1 Program obejmuje współpracę w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
Powiatu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego i jego mieszkańców. 
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2.2  Ilekroć w niniejszym programie mówi się o : 
a) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski; 
b) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu  

i wydziały Starostwa Powiatowego; 
c) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego; 
d) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego; 
e) stronie powiatowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Starostwa 

Powiatowego znajdującą się pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
f) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu dostępny na 

stronie www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
g) organizacji – należy przez to rozumieć podmioty Programu - organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, tj.: 

 niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów  
o finansach publicznych, 

 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 spółdzielnie socjalne, 
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy, 
pracowników i członków; 

h) Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego 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 na 2015 r.; 

i) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

j) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);  

k) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarte konkursy ofert  na realizację 
zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, ogłoszonych zgodnie z art. 13 ww. 
ustawy; 

l) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 lit. e oraz art. 221 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, 
938, 1646 z późn. zm.); 
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m) inicjatywie lokalnej – forma współpracy Powiatu z ich mieszkańcami, w celu 
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej; 

n) kalendarzu imprez – forma współpracy Powiatu z ich mieszkańcami polegająca na 
współorganizacji przedsięwzięć z dziedziny promocji Powiatu. 
Zasady podziału i wydatkowania środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego na współorganizację przedsięwzięć z dziedziny promocji Powiatu i na 
jego terenie, wzór wniosku oraz wzór sprawozdania zawarte są w załączniku do 
Uchwały Nr 89/385/2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
3 października 2012 r.; 

o) Uchwale Nr IV/21/2011 – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

 
Rozdział III 

PODMIOTY RELIZUJĄCE WSPÓŁPRACĘ POWIATU Z ORGANIZACJAMI 
 

3.1 Podmiotami Programu są, z jednej strony, organy samorządu powiatowego, a z drugiej 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 
3.2 Organizacje współuczestniczą w kształtowaniu polityki Powiatu, w szczególności poprzez 
udział swoich przedstawicieli w np.: Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego  
czy Powiatowej Społecznej Radzie dla Osób Niepełnosprawnych. 
3.3 Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako reprezentant organizacji  
w Powiecie, wykonuje zadania określone w art. 41i ust. 1 ustawy, tj. w szczególności: 

 opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu, 
 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, 
 opiniowanie i przedstawianie wniosków Staroście Powiatu oraz organizacjom  

w sprawie realizacji polityki współpracy samorządu z organizacjami w sferze pożytku 
publicznego, 

 podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy oraz innych działań 
wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu  
z organizacjami. 

3.4 W realizacji Programu po stronie Powiatu uczestniczą: 
a) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki 

finansowej i społecznej Powiatu; 
b) Zarząd Powiatu w zakresie realizacji polityki finansowej i społecznej Powiatu 

wytyczonej przez Radę Powiatu; 
c) powołana Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert 

oraz przedkładania Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert, na które proponuje 
się udzielenie dotacji; 
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d) Wydział Promocji Starostwa Powiatowego, który w zakresie swych obowiązków ma 
m. in. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych  
i rejestru stowarzyszeń, nadzór i kontrolę nad działalnością stowarzyszeń i fundacji 
mających siedzibę na terenie Powiatu, współpracę z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie realizacji „kalendarza imprez”, opracowywanie Programu współpracy  
z organizacjami pożytku publicznego i sprawozdanie z realizacji tegoż Programu, 
a także bieżący monitoring, kontrola merytoryczna i finansowa wykonywanych zadań; 

e) kierownicy, pracownicy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu 
w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich 
kompetencji określonych regulaminem lub statutem. 
 

Rozdział IV 
ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAKRES PRZEDMIOTOWY-OBSZAR DZIAŁANIA 

 
4.1 Program jest wyrazem polityki władz Powiatu wobec organizacji pozarządowych, 
zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania i opartej na 
zasadach: 

a) pomocniczości – zakłada zakaz odbierania oznaczający, że nie powinno się pozbawiać 
jednostek i grup społecznych możliwości wykonania tego, co sama/e potrafi/ą,  
a także poszerzanie, w miarę możliwości, zakresu zadań zlecanych organizacjom 
pozarządowym i wspieranie działań w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji 
podejmowanych wspólnie z Powiatem zadań publicznych; władze samorządowe  
i urzędnicy mają za zadanie wspierać organizacje, ale ich nie wyręczać  
czy finansować;   

b) suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności  
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów 
i zadań; 

c) partnerstwa – podstawą podejmowanych działań związanych z definiowaniem 
problemów społecznych i wykonywaniem zadań publicznych jest współpraca  oparta  
na wzajemnym szacunku i równorzędności stron (organizacja pozarządowa jest 
partnerem, nie petentem), tworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych 
warunków udziału (partycypacji społecznej) obywateli, grup społecznych i organizacji 
pozarządowych w procesie planowania, podejmowania decyzji i ich realizacji, 
partnerstwo obejmuje współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność 
wszystkich uczestników; 

d) efektywności – dążenie do osiągania zakładanych celów, ich realizacja w sposób 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, minimalizacja kosztów z tym związanych  
z poszanowaniem publicznych i prywatnych zasobów; 

e) uczciwej konkurencji – podejmowanie przez Powiat oraz organizacje pozarządowe 
działań przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego opartych na 
równych i obiektywnych kryteriach dla wszystkich stron oraz prowadzenie w sposób 
nie budzący wątpliwości co do przejrzystości działań i procedur; 

f) jawności – działania samorządów są jawne, czyli informowanie, powszechna 
dostępność do informacji, a także czytelność i przejrzystość procedur decyzyjnych, 
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celów, wysokości środków oraz ich zrozumiałość przez odbiorców, a wyniki 
współpracy są upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich; 

g) legalności – wszystkie działania samorządu Powiatu i organizacji pozarządowych 
odbywają się z poszanowaniem przepisów prawa. 

4.2  Przedmiotowy zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi określa 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym Powiatu - art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 
z późn. zm.) i ma charakter współpracy finansowej i niefinansowej.  
Przedmiot współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi 
określa wspólne wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w celu 
zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych.  
Sfera zadań publicznych obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym m.in.: 

a) pomoc społeczną; 
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych; 
c) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
d) działalność charytatywną; 
e) edukację, oświatę i wychowanie; 
f) sport. 

 
Rozdział V 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓLOWE PROGRAMU 
 

5.1 Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem  
a organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych  
w realizacji ważnych celów społecznych. Program zawiera  wyznaczone cele, jakie stawiają 
sobie organizacje pozarządowe i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach. 
5.2  Program ma na uwadze w szczególności: 

a) poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu w oparciu o określone wcześniej 
potrzeby społeczne i sposoby ich zaspakajania; 

b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnych; 

c) umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, 
wspólnotę lokalną, tradycję; 

d) wykorzystanie zasady dialogu społeczno – obywatelskiego poprzez współpracę 
z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu lokalnej polityki;  

e) integracja podmiotów wspólnie realizujących zadania Powiatu określone w ustawach 
- zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 
powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz  
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie; 
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f) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych poprzez wspieranie 
działań zmierzających do pozyskania środków z zewnątrz na realizację zadań 
publicznych; 

g) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej poprzez otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność  
i umożliwienie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu indywidualnego 
wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które są 
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej – 
zgodnie z art. 12 ww. ustawy; 

h) realizacja zapisów: 
 Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi 

2011-2015,  
 Powiatowej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych  

w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim na lata 2008-2015, 
 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Powiecie  Kędzierzyńsko-Kozielskim na lata 2011-2015, 
 Powiatowego Programu Wspierania Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012-2016. 
 

 
Rozdział VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA 
REALIZACJĘ   PROGRAMU 

 
6.1 Priorytetowe zadania publiczne określają cele, jakie stawiają sobie organizacje 
pozarządowe i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach.  
W zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania o których mowa 
należą do Wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu  
w ramach swoich kompetencji określonych regulaminem lub statutem.  
6.2 Ustala się na rok 2015 następujące priorytetowe zadania publiczne, w zakresie 
współpracy finansowej i pozafinansowej Powiatu, które mogą być zlecone do realizacji 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.  
3 cytowanej ustawy: 

a) w obszarze edukacji, oświaty i wychowania – prowadzenie placówek 
oświatowych; wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych; organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych 
integrujących lokalną społeczność; 

b) w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy – 
realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych poszukujących pracy; aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, wsparcie realizacji usług rynku pracy; 

c) w obszarze pomocy społecznej – organizowanie, wspieranie i prowadzenie 
systemu pieczy zastępczej i rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci trwale lub 
czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej; prowadzenie domów opieki 
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społecznej; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

d) w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów i grup 
środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących te 
osoby; promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 
życia społecznego i zawodowego; 

e) w obszarze kultury i sztuki – organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym, mającym na celu promocję dziedzictwa kulturowego 
Powiatu; organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic celem 
upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny  
i okresu powojennego; organizowanie imprez kulturalnych związanych  
z obchodzonymi jubileuszami, mających pozytywny wpływ na promocję Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego; udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz 
innych przedsięwzięciach kulturalnych; wsparcie działań grup inicjatywnych 
działających w sferze kultury; wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub 
innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, 
tradycji i kultury Powiatu; 

f) w obszarze profilaktyki, ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego 
– podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców Powiatu; promocja zdrowego trybu życia, w tym przeciwdziałanie 
uzależnieniom; wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 
odpowiedzialności za zdrowie  i na rzecz ochrony zdrowia; realizacja 
przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego; informowanie 
ludności Powiatu o istotnych zagrożeniach na terenie Powiatu  zależnie od pory 
roku; 

g) w obszarze kultury fizycznej i turystyki – organizacja, koordynacja i uczestnictwo 
w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców 
Powiatu, w szczególności o charakterze  otwartym, z uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży; wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu  
i turystyki z uwzględnieniem działań promujących Powiat poprzez organizacje;  

h) w obszarze działań wspomagających organizacje pozarządowe, aktywność 
obywatelską, rozwój wspólnot i wolontariat -  wspieranie merytoryczne  
i finansowe organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł 
zewnętrznych, w tym unijnych; organizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych 
nt Funduszy Europejskich podczas targów organizacji pozarządowych; 
wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, lokalowe, integracyjne dla członków 
organizacji; wsparcie w wykonaniu ustawowych zadań publicznych i oddolnych 
inicjatyw organizacji; popularyzacja idei wolontariatu poprzez organizację imprez  
i promocję; 

i) w obszarze ekologii i ochrony zwierząt – prowadzenie działalności edukacyjnej, 
informacyjnej, wydawniczej w myśl zasady o zrównoważonym rozwoju społeczno-
gospodarczym, bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których 
jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój; prowadzenie 
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działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska, ochrony życia i zdrowia 
ludzi i zwierząt; monitoring i promocja szlaków turystycznych; 

j) w obszarze działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego - organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym  
i ponadlokalnym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu, propagowanie 
tolerancji i poszanowania mniejszości narodowych. 

6.3  W zakresie ww. zadań przyjmuje się jako priorytet także działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. 
W celu zwiększenia aktywności działających w Powiecie organizacji w zakresie 
wykorzystywania możliwości dofinansowania przygotowywanych przez organizacje 
projektów ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, za priorytet uznaje się przyznawanie 
dotacji organizacjom na pomoc w zapewnieniu wymaganego wkładu własnego w projektach 
organizacji zgłaszanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, pod 
warunkiem, że przedmiot projektu będzie mieścił się w obszarze zadań priorytetowych 
Powiatu.  
6.4 W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych, bądź wykazania nowatorskiej metody 
działania, organizacje mogą złożyć ofertę wykonania zadania publicznego, które wymaga 
realizacji (także innego zadania niż określonego w priorytetowych zadaniach publicznych 
Programu), na zasadach określonych w ustawie. W tym względzie jednym z kryteriów 
podjęcia efektywnej współpracy  w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć jest ocena 
potencjału organizacji pozarządowych, tj. doświadczenia w realizacji usług publicznych 
danego rodzaju, w dysponowaniu pieniędzmi publicznymi, posiadanie kadry, wolontariuszy 
oraz  pewności wykonania zleconych zadań. 
6.5 W 2015 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się 
kwotę co najmniej 1 300000 złotych, w tym m.in. na: 

1) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  prowadzonych przez 
polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Kędzierzynie-Koźlu; 

2) dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Nysie. 

6.6 Zadania zlecone przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na 2015 r. są realizowane w oparciu o możliwości finansowe Powiatu. 
Ostateczna kwota środków planowanych na realizację zadań we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zostanie potwierdzona uchwałą budżetową Rady Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego na 2015 r.  
 

Rozdział VII 
FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
7.1 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań 
publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom 
powiatu i ma charakter współpracy finansowej (zlecanie realizacji zadań publicznych, umowy 
o wykonanie inicjatywy lokalnej, umowy partnerstwa) i niefinansowej (wzajemne 
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informowanie, konsultowanie aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów  
o charakterze doradczym). 
7.2 Zgodnie z polskim prawem Powiat realizuje zadania publiczne we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio do terytorialnego zakresu 
działania Powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 
Powiatu. 
7.3 Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane są 
do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania realizacji zadania przez 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Wzory logotypów, rollbanery i materiały promocyjne 
dostępne w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego.  
Bieżący monitoring, kontrolę merytoryczną i finansową wykonywanych zadań prowadzą 
właściwe merytorycznie komórki organizacyjne. 
W ramach prowadzonego serwisu internetowego Powiat publikuje informacje o działalności 
i przedsięwzięciach organizacji pozarządowych. 
7.4 Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w szczególności poprzez 
zlecanie przez Zarząd Powiatu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych  
(jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dotacje celowe) na zasadach określonych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących formach: 

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, lub 

 wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na     
dofinansowanie ich realizacji (w tym dofinansowanie wkładu własnego 
organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych). 

Formy współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy mogą być prowadzone  
w szczególności poprzez: 

a) wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań odbywa się w trybie ogłaszanego 
przez Zarząd Powiatu otwartego konkursu ofert (w tym celu Zarząd Powiatu powoła 
Komisję Konkursową) chyba że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania; 

b) Powiat może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej 
organizacji – z pominięciem konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz przyznania 
dofinansowania określa art. 19a ustawy; 

c) Powiat może zawierać umowy partnerskie  z organizacjami w celu wspólnej realizacji 
projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych zgodnie z ustawą z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 
712 i Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.); 

d) Powiat może zawierać umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w ustawie art. 19b, określone odrębną uchwałą Rady Powiatu; 
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7.5 W ramach zadań priorytetowych wymienionych w Programie Zarząd Powiatu określi 
szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz 
wysokość środków na poszczególne zadania.  
Współpraca finansowa pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów  
i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych, ogłoszonym przez 
Powiat. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na stronie powiatowej  
i w BIP Powiatu. 
7.6 Wzór oferty i ramowy wzór umowy -  dotyczące realizacji zadania publicznego oraz wzór 
sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25), znajduje się 
na stronie powiatowej www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, w zakładce organizacje 
pozarządowe/konkursy. 
7.7 Zasady podziału i wydatkowania środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
na współorganizację przedsięwzięć z dziedziny promocji Powiatu, na jego terenie, wzór 
Wniosku i Sprawozdania zawarte są w załączniku do Uchwały Nr 89/385/2012 Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 października 2012 r., a znajdują się na stronie 
powiatowej www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, w zakładce załatwianie spraw (karty usług, 
wzory wniosków)/promocja, kultura i kultura fizyczna. 
7.8 Bieżący monitoring, kontrolę merytoryczną i finansową wykonywanych zadań prowadzą 
właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Powiatu. 
7.9 Współpraca pozafinansowa może odbywać się poprzez: 

a) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (szczegółowy 
sposób konsultacji określa  Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego), konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery 
zadań publicznych; 

b) współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,  
w szczególności z Unii Europejskiej poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania, 
popularyzacja informacji o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszu Społecznym i systemach zarządzania nimi - Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej włącznie z Lokalnym Punktem 
Informacyjnym o Funduszach Europejskich (LPI), mieszczącego się przy Starostwie 
Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu; 

c) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu 
stanowiących własność Powiatu na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia 
o charakterze okazjonalnym (z wyłączeniem zajęć i spotkań o charakterze 
cyklicznym); 

d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 
działaniach poprzez publikowanie na internetowej stronie powiatowej ważnych 
informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Powiat jak i przez 
organizacje pozarządowe; 

e) udział organizacji w przygotowaniu rocznego „kalendarza imprez” na 2015 rok –
zgłaszanie propozycji;  
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f) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez skierowanych na 
promocję turystyczną, kulturalną oraz gospodarczą Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego; 

g) obejmowanie patronatem honorowym Starosty Powiatu wydarzeń posiadających 
szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Powiatu, planowanych do 
realizacji przez organizacje; 

h) przekazywanie organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach 
materiałów informacyjnych i promocyjnych; 

i) aktualizację bazy danych o lokalnych podmiotach Programu; 
j) organizowanie szkoleń, konsultacji  przez Starostwo dla organizacji, w ramach 

środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu; 
i) prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie ich 

osiągnięć na stronie powiatowej oraz udzielenie pomocy w nawiązywaniu kontaktów 
z organizacjami o podobnej działalności statutowej; 

j) współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego; 
k) nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu, 

aktualizację bazy danych o organizacjach na stronie powiatowej. 
 

 
Rozdział VIII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 
8.1 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartym konkursie ofert określone są w wieloletnim Programie na lata 2011-2015, 
Rozdział 12 § 20.  
8.2 Ponadto w ww. Programie na lata 2011-2015 rozdział 12 § 20 w ust. 3 dodano lit. d), 
która otrzymuje brzmienie:  
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w następujących przypadkach: 

 żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej; 
 wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej; 
 wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 
 

Rozdział IX 
OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
9.1 Sposób realizacji programu jest poddany ewaluacji, której celem będzie ocena wpływu 
Programu na wzmocnienie współpracy. 
Sposobem oceny realizacji programu jest sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy za rok 2015, które to Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu do 30 kwietnia 
2016 roku. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone   



                                    Roczny program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 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 na 2015 rok.  

 
 
 

14 
 

na internetowej stronie powiatowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, w zakładce 
organizacje pozarządowe/konsultacje. 
9.2 Wskaźniki efektywności programu: 

a) liczba ogłoszonych konkursów ofert, 
b) liczba ofert złożonych w konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 
c) liczba ofert złożonych w innych trybach przewidzianych ustawą, 
d) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizacje 

zadań publicznych przez organizacje,  
f) liczba inicjatyw publicznych podejmowanych przez podmioty Programu objętych 

patronatem Starosty Powiatu; 
g) liczba umów, które nie zostały zrealizowane, lub zostały rozwiązane przez Powiat 

z przyczyn zależnych od organizacji lub na wniosek organizacji, 
h) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje, 
i) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań,  
j) liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych, 
k) informacje na temat innych aspektów współpracy. 

9.3 Bieżącym monitoringiem w ramach realizacji zadań Programu współpracy zajmują się 
właściwi merytorycznie pracownicy Starostwa Powiatowego odpowiedzialni za współpracę  
z organizacjami. 
9.4 Uwagi, wnioski i propozycje oraz zastrzeżenia dotyczące bieżącej realizacji Programu 
organizacje mogą zgłaszać do Zarządu Powiatu celem usprawnienia bieżącej i przyszłej 
współpracy Powiatu z podmiotami Programu. 
Wszystkie komórki organizacyjne realizujące zadania publiczne we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi przekazują zbiorcze sprawozdania  z wykonania Programu 
do Wydziału Promocji i uczestniczą w monitoringu Programu. 
 

Rozdział X 
                  SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 
 

10.1 Roczny Program współpracy Powiatu z organizacjami został opracowany w Wydziale 
Promocji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, w oparciu o Wieloletni Program 
Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi 2011-2015, z uwzględnieniem 
doświadczeń wynikających z jego realizacji. 
10.2 Program zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia 
tych, które już zostały określone. 
10.3 Uchwałą Zarządu przyjęto projekt Programu i skierowano do konsultacji 
przeprowadzonych  w sposób określony w uchwale konsultacyjnej (Uchwała Nr IV/21/2011). 
Informacja o konsultacjach  pojawiła się dnia……………. i została opublikowana  na stronie 
powiatowej, w BIP Powiatu w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje, oraz 
umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 
10.4 W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji umożliwiono zgłaszanie ich 
za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.kedzierzyn-kozle.pl oraz 
pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.  
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10.5 W trakcie okresu konsultacji wpłynęły ……..uwagi i propozycje, zgłoszone przez 
…….organizacje. W opracowaniu programu uwzględniono wszystkie uwagi uzyskane  
w trakcie konsultacji społecznych oraz uwagi zgłoszone przez jednostki organizacyjne 
Powiatu. 

Rozdział XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
11.1 Zarząd w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku przedłoży Radzie sprawozdanie  
z realizacji Programu. 
11.2 Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks cywilny, ustawy 
o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 
 


