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- Projekt - 
Uchwała nr XL/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”. 

  
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
  
Przyjąć „Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”, o treści 
określonej w załączniku do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.   
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 
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Załącznik  
do uchwały nr XL/     /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 listopada 2009 roku 
 

„Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 rok”. 

 

Wstęp 

 

Jednym z celów „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego” jest integracja 

społeczności lokalnej wokół wspólnych problemów oraz realizacji dalekosięŜnych celów, 

jak równieŜ tworzenie warunków do poszerzania form i płaszczyzn dialogu społecznego. 

MoŜna dąŜyć do realizacji tych celów równieŜ dzięki współpracy z organizacjami 

społecznymi.  

Rozwój Powiatu Wodzisławskiego, jak równieŜ poprawa warunków Ŝycia jego 

mieszkańców jest znaczącym i wiodącym zadaniem dla samorządu.   Aktywna 

współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym 

z elementów efektywnego kierowania Powiatem. Władze samorządowe Powiatu 

Wodzisławskiego przyjmując niniejszy Program deklarują wolę współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego w zakresie prowadzonej działalności w sferze publicznej.   

Celem „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na  2010 rok” jest 

określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji 

pozarządowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego. Poprzez określenie 

i realizację tych zasad Powiat Wodzisławski pragnie włączać organizacje pozarządowe 

w system demokracji lokalnej.  

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

1.      Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych 

z organizacjami.  

2.      Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
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b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz osoby prawne, 

jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, 

c)  programie – rozumie się przez to „Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2010 rok.” 

3. Obszar współpracy Powiatu Wodzisławskiego i organizacji obejmuje w szczególności 

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

   

Rozdział II. Formy współpracy 

 

1.      Zlecanie realizacji zadań  Powiatu Wodzisławskiego organizacjom moŜe odbywać się 

poprzez: 

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji. 

2.      Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

a) publikowanie waŜnych informacji w „Wieściach Powiatowych”  

oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, 

b) udział przedstawicieli organizacji w obradach sesji Rady Powiatu oraz Komisji Rady 

Powiatu.  

3.      Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji, poprzez: 

a)       informowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  organizacji 

o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz komisjach Rady Powiatu, podczas których 

omawiane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem 

działalności tych organizacji, 

b)       udostępnianie projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego. 

4.  Tworzenie w razie potrzeby przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wspólnych 

zespołów zadaniowych  o charakterze   doradczym i inicjatywnym.  
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5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których 

tematyka wiąŜe się z Programem, np. poprzez moŜliwość nieodpłatnego udostępnienia 

lokalu, środków technicznych, itp., 

b)  organizację lub współudział w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany 

doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji, 

c) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem  

oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze 

konkursu ofert. 

   

Rozdział III. Zasady współpracy 

 

1. Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wodzisławskiego organizacjom obejmuje  

w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe 

i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba,  

Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie moŜna zrealizować 

efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych  

(w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 

publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów  

oraz porównywalności opodatkowania). 

2. Współpraca Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego odbywać się będzie na 

zasadach: 

a)      pomocniczości, co oznacza, Ŝe Powiat moŜe powierzać lub wspierać realizację swoich 

zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, Ŝe wykonają je w sposób 

profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy, 

b)      suwerenności stron, co oznacza, Ŝe stosunki pomiędzy Powiatem  

a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii  

i niezaleŜności w swojej działalności statutowej, 

c)      partnerstwa, co oznacza, Ŝe Powiat gwarantuje organizacjom m.in. udział  

 w definiowaniu problemów mieszkańców powiatu wodzisławskiego, sugerowaniu 

zakresu współpracy, 

d)      efektywności, co oznacza, Ŝe Powiat oraz  organizacje wspólnie dąŜyć będą  

do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych, 
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e)      uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, Ŝe Powiat udostępni organizacjom 

informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a takŜe środkach 

finansowych zaplanowanych w budŜecie Powiatu na współpracę z nimi oraz kryteriach 

stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, a organizacje udostępnią Powiatowi m.in. 

dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów 

prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej. 

 

Rozdział IV. Lista zagadnień priorytetowych 

 

Rada Powiatu Wodzisławskiego na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Powiatu 

Wodzisławskiego, wykazanych m.in. w „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego”, 

a takŜe na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, Ŝe 

do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2010 przez partnerów Programu 

jest najpilniejsza, naleŜą: 

I. Zadania, które mogą zostać zlecone zgodnie z ustawą o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie:  

 

1.1. Zadania z zakresu kultury, które powinny być realizowane poprzez: 

a) organizację imprez kulturalnych o charakterze i zasięgu powiatowym lub 

ponadpowiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Wodzisławskiego, 

b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku 

słuŜących upowszechnianiu atutów kulturowych regionu i tradycji oraz dziedzictwa 

historycznego (zabytki) Powiatu Wodzisławskiego, 

c) upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwijania i promowania  regionalnej twórczości artystycznej. 

 

1.2 Zadania z zakresu sportu lub rekreacji, które powinny być realizowane poprzez: 

a)   organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym lub 

ponadpowiatowym, 

b) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym lub 

ponadpowiatowym. 

 

1.3 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, które powinny być realizowane 

poprzez organizowanie spotkań oraz prowadzenie akcji propagujących i edukujących 
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społeczeństwo powiatu wodzisławskiego. 

 

1.4 Zadania z zakresu ochrony środowiska, które powinny być realizowane poprzez 

edukację ekologiczną społeczeństwa powiatu wodzisławskiego. 

 

II. Zadania, które mogą zostać zlecone na podstawie innych przepisów prawa: 

2.1 Zadania publiczne zlecane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Zadania z zakresu 

organizacji aktywnych programów rynku pracy-zadania z zakresu realizacji usług 

rynku pracy. 

2.2 Zadania publiczne zlecane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 

1. Lista zagadnień, wymienionych w Rozdziale IV, informuje partnerów Programu  

o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2010, jednak nie stanowi 

jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: 

wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów, 

nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.  

2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych, 

takŜe tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy 

administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednie 

przepisy ustawy. 

3. W terminie do 30 grudnia 2010 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwali roczny 

„Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok”, biorąc pod 

uwagę w szczególności: 

a)      formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu, 

b)     informację Starosty Powiatu Wodzisławskiego o stanie realizacji współpracy 

z organizacjami w 2010 roku, 

c) informację Starosty Powiatu Wodzisławskiego o zadaniach publicznych, które zostały 

powierzone do realizacji oraz tych, które uzyskały wsparcie finansowe. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XL/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 listopada 2009 roku 

 

w  sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2010 rok.” 

 

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                        

i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

opracowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz             

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działającymi na terenie powiatu  

wodzisławskiego.       

W związku z koniecznością spełnienia tego art. opracowano „Program współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na 2010 rok.” 

4 listopada 2009 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się 

konsultacje projektu Programu z organizacjami pozarządowymi. Po konsultacjach 

wprowadzono do projektu Programu zmiany zapisów w Rozdziale IV Lista zagadnień 

priorytetowych: 

− w ppkt. 1.2 b) dodano słowo „rekreacyjnych”,  

− dodano ppkt 1.4- Zadania z zakresu ochrony środowiska  

− w ppkt 2.2 zakończono tekst na słowie „społecznej” usuwając 

wyszczególnienie dotyczące rehabilitacji zawodowej. 

Niniejszy projekt uchwały wraz z załącznikiem przedkładam Wysokiej Radzie. 

 
       Naczelnik Wydziału 

          Strategii i Rozwoju Powiatu 

 

                                                                              /-/ mgr Donata Malińska 
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