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Program współpracy Powiatu Wołowskiego 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 o 
wolontariacie na 2010r. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
2) programie - rozumie się przez to roczny program współpracy Powiatu Wołowskiego  
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 o wolontariacie na 2010r, 
3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 
4) powiecie - rozumie się przez to Powiat Wołowski, 
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 
ustawy, 
6) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

§ 2 
1. Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie  
współpracy powiatu z organizacjami w 2010 roku. 
2. Podmiotami programu, realizującymi jego zapisy są: 
– organizacje prowadzące na terenie powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie 
odpowiadającym zadaniom powiatu, 
– Rada Powiatu Wołowskiego i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i 
finansowej powiatu, 
– Zarząd Powiatu Wołowskiego w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu 
wytyczonej przez Radę Powiatu Wołowskiego, 
– Starostwo Powiatowe w Wołowie oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej 
współpracy z organizacjami w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub 
statutowo. 

§ 3 
Cele programu obejmują: 
1) rozwój i profesjonalizację współpracy samorządu z sektorem organizacji pozarządowych 
2) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie działań 
społecznych i inicjatyw obywatelskich 
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 
4) podnoszenie skuteczności w realizacji zadań publicznych, 
5) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w 
realizacji zadań publicznych 
6) uzupełnienie działań powiatu w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe. 

 
§ 4 

1. Powiat współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 
ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami powiatu. 
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2. Współpraca powiatu z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy i odbywa 
się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej 
konkurencji oraz jawności. 

Rozdział II 
Formy współpracy finansowej Powiatu z organizacjami 

§ 5 
1. Do finansowej formy współpracy stosuje się przepisy ustawy oraz ustawy o finansach 
publicznych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych w następujących formach: 
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie 
jego realizacji, 
2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji. 
3. Dotacje przyznawane są przez Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu konkursu w trybie 
określonym w ustawie, chyba że przepisy przewidują inny tryb zlecenia. 
4. Konkurs ogłaszany jest przez Zarząd Powiatu co najmniej jeden raz w roku. 
5. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy 
o pomocy społecznej 
6. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom odbywa się  
w ramach budżetu Powiatu na 2010 rok. 
 

Rozdział III 
Formy współpracy pozafinansowej Powiatu z organizacjami 

§ 6 
1. Powiat może wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 
realizujące na jego terenie swoje zadania statutowe, poprzez m.in.: 
1) utworzenie i prowadzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach 
internetowych powiatu poświęconego organizacjom 
2) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych oraz o programach i 
projektach skierowanych do organizacji, 
3) inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie konsultacji i szkoleń dot. różnych 
aspektów działalności organizacji, 
4) promocję działań i inicjatyw podejmowanych przez organizacje np. na stronie internetowej 
powiatu, 
5) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla 
lokalnego środowiska 
6) wsparcie techniczne, np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu. 
7) pomoc doradczo- konsultacyjną np. przy opracowywaniu projektów, wniosków 
dotacyjnych itp. 
8) współudział w organizowaniu i propagowaniu na obszarze powiatu ogólnopolskich 
kampanii społecznych  
2. Powiat może brać udział w organizacji przedsięwzięć zainicjowanych przez organizacje,  
o ile są one zgodne z zadaniami Powiatu. 
3. Starosta Wołowski może objąć honorowym patronatem działania lub programy 
prowadzone przez organizacje. 
4. Starosta Wołowski może wyróżniać oraz nagradzać organizacje i/lub ich członków za ich 
szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz powiatu i jego mieszkańców.  

5. Powiat może pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zarówno w kraju jak 
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i w zagranicznych samorządach partnerskich. 
6. Powiat podejmuje działania na rzecz integracji organizacji działających na terenie powiatu, 
m.in. poprzez wzmocnienie i ożywienie struktury Partnerstwa na rzecz organizacji 
pozarządowych Powiatu Wołowskiego 
7. Współpraca obejmuje także wzajemne informowanie o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Przystępując do 
tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów dotyczących współpracy czy 
organizacji, Powiat zaprasza do współpracy przedstawicieli organizacji. W razie potrzeby 
mogą być tworzone wspólne zespoły w celu wypracowywania projektów aktów prawa 
miejscowego lub dokumentów strategicznych. 
 

Rozdział V 
Zadania priorytetowe 

§ 7 
Zadania priorytetowe w ramach współpracy Powiatu z organizacjami obejmują w 2010 r.: 
1) w dziedzinie kultury: 
a. wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa 
kulturowego Powiatu oraz jego mieszkańców, 
b. wspieranie projektów edukacyjno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, 
które odwołują się do lokalnych tradycji i zasobów i prowadzą do upowszechnienie wiedzy  
o powiecie 
c. wspieranie festiwali, wydarzeń i projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne 
powiatu 
d. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, w tym prezentacji artystycznych, 
mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
e. wspieranie prezentacji i promocji lokalnych artystów i lokalnego amatorskiego ruchu 
artystycznego,  
2) w dziedzinie kultury fizycznej i sportu: 
a. promocja kreatywnych i aktywizujących form wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 
b. organizacja i popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o 
zasięgu minimum powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa między 
szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu oraz promocji uprawiania sportu masowego i 
uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej 
c. wspieranie organizacji zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
d. wsparcie udziału w zawodach sportowych o zasięgu minimum regionalnym 
3) w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia: 
a. wspieranie i prowadzenie programów edukacji i promocji zdrowia, w tym szczególnie 
promujących zdrowy styl życia, wolny od nałogów i wskazujących na korzyści zdrowotne 
wynikające z aktywizacji ruchowej, 
b. wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych od 
narkotyków i ich rodzin 
4) w dziedzinie turystyki i promocji powiatu 
a. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć przyczyniających się promocji walorów 
turystycznych powiatu. 
b. upowszechnianie turystki i krajoznawstwa ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież 
5) w dziedzinie wspierania osób niepełnosprawnych: 
a. aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej rehabilitacji, 
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b. organizowanie zajęć integracyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów nakierowanych na integrację ze społecznością 
lokalną, 
6) w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody: 
a. podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz wiedzy nt. 
zasobów przyrodniczych powiatu, 
b. podejmowanie działań przyczyniających się do ochrony przyrody, między innymi w 
ramach kampanii Sprzątanie Świata, 
7) w dziedzinie współpracy z organizacjami: 
a. wspieranie profesjonalizacji ruchu społecznego w powiecie w ramach III Sektora,  
b. promocja działalności i osiągnięć organizacji z terenu powiatu  
c. inicjowanie współpracy i integracji organizacji z terenu powiatu, szczególnie poprzez 
wspieranie struktury Partnerstwa na rzecz organizacji pozarządowych Powiatu Wołowskiego 
c. współpraca w ramach Lokalnej Grupy Dziania Kraina Łęgów Odrzańskich i programu 
LEADER oraz wspieranie aktywnego udziału w jego wdrażaniu na terenie powiatu. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
1. Współpracę Powiatu z organizacjami i realizację zadań wynikających z programu 
koordynuje i monitoruje Wydział Rozwoju, Współpracy Europejskiej, Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Wołowie. 
2. Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na 
stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 


