
 

UCHWAŁA NR 222/40/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 7 listopada 2007r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej  “Programu  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami
pozarządowymi,  osobami  prawnymi  i  innymi  jednostkami  organizacyjnymi,
których  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego
na rok 2008”

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności  pożytku publicznego
i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  96,  poz.  873  z  późn.  zm.)  uchwala  się,
co następuje: 

§ 1. 

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie “Programu
współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2008”. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd: 
1. Sławomir Fułek - Przewodniczący   ...................................
2. Andrzej Twardowski - Członek   ...................................
3. Szczepan Jamiołkowski - Członek   ...................................
4. Paweł Kaźmierczak - Członek   ...................................
5. Adam Pijankowski - Członek   ...................................



projekt 

UCHWAŁA NR ....../....../07
RADY POWIATU W SIERPCU

 z dnia ....................................

w  sprawie  uchwalenia  “Programu  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego
z  organizacjami  pozarządowymi,  osobami  prawnymi  i  innymi  jednostkami
organizacyjnymi,  których  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności
pożytku publicznego na rok 2008”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu uchwala,
co następuje: 

 § 1.

Uchwala  się  “Program  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których
cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego  na  rok
2008” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. 

Sprawozdanie z realizacji Programu, o którym mowa w  § 1 w zakresie rzeczowym
i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2008 rok. 

 § 3. 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego,  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

 § 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR ......./....../ 07

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia .............................2007r.

w  sprawie  “Programu  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami
pozarządowymi,  osobami  prawnymi  i  innymi  jednostkami  organizacyjnymi,
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na
rok 2008”
 

Zgodnie  z  art.  4  ust.  1  pkt  22  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat
wykonuje  określone  ustawami  zadania  publiczne  o  charakterze  ponadgminnym
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Szczegółowo  sferę  współpracy  organów  administracji  publicznej
z  organizacjami  pozarządowymi  określa  ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2003r.  Nr  96,
poz.  873  z  późn.  zm.).  Ustawa  ta  nakłada  na  organy  administracji  publicznej
obowiązek  realizacji  zadań  ze  sfery  publicznej  we  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego.
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający
na  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  obowiązek  uchwalenia
rocznego  programu współpracy z  organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała  reguluje  współpracę  pomiędzy  samorządem  Powiatu
Sierpeckiego  a  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  w  2008r.  określając  cele,  zakres  i  formy  tej
współpracy. Program                            w szczególności  sprzyjać  będzie
kontynuowaniu  i  rozwijaniu  partnerskiej  współpracy  pomiędzy  powiatem  a
organizacjami  i  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,
dalszemu rozwojowi tych organizacji  i podmiotów, stworzy mieszkańcom powiatu
szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań
powiatu na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów.

Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań
określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2008.

Projekt  Programu  został  przedłożony  do  konsultacji  przedstawicielom
organizacji pozarządowych.

W  związku  z  powyższym  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  w  pełni
uzasadnione. 

      
  projekt



       ZAŁĄCZNIK  DO  
UCHWAŁY  NR ..../..../07

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia ......................................

„Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami

organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na rok 2008”

Sierpc 2007



SPIS  TREŚCI
I.   Wprowadzenie.
II.   Cel programu.
III.  Zakres podmiotowy.
IV.  Zakres przedmiotowy.
V. Formy współpracy.
VI. Lista zagadnień priorytetowych.
VII. Postanowienia końcowe.

I.  Wprowadzenie
 

W  myśl  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  powiat  jest  powstałym  z  mocy  prawa,



wyodrębnionym związkiem lokalnego społeczeństwa powołanym do samodzielnego wykonywania
części  zadań  publicznych.  W  zaspakajaniu  potrzeb  mieszkańców  partnerem  samorządu
powiatowego  są  organizacje  pozarządowe.  Lokalne  inicjatywy  obywatelskie  mają  ogromne
znaczenie w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajaniu różnorodnych
potrzeb, aspiracji i oczekiwań. 

Na  terenie  powiatu  sierpeckiego  funkcjonuje  około  110  organizacji  pozarządowych.
Większość  z  tych  organizacji  prowadzi  aktywną  działalność.  Głównymi  obszarami  pracy
organizacji pozarządowych z terenu powiatu sierpeckiego są:
· kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka,
· pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
· kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

ustawie  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,  poz. 873 z późn. zm.), 

programie współpracy – należy przez to rozumieć Program  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008,  

organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe,                o
których  mowa  w  art.  3  ust.  2  ustawy,  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  oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

samorządzie – należy przez to rozumieć Powiat Sierpecki.

II. Cel  programu
Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku

lokalnym,  poprzez  budowanie  partnerstwa  między  administracją  publiczną  i  organizacjami
pozarządowymi.  Służyć  temu  ma  wspieranie  organizacji  pozarządowych  w  realizacji  ważnych
celów społecznych.

Celami szczegółowymi programu są:
1. Umocnienie  lokalnych  działań,  stworzenie  warunków  dla  powstania  inicjatyw  i  struktur

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie.
3. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
4. Integracja podmiotów polityki  lokalnej  obejmującej  swym zakresem sferę zadań publicznych

wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
5. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi

jest  prowadzenie  przez  nie  działalności  na  terenie  Powiatu  Sierpeckiego  lub  na  rzecz  jego
mieszkańców.

6. Współpraca  realizowana  jest  w  oparciu  o  zasadę  pomocniczości,  jawności,  efektywności,
uczciwej  konkurencji,  partnerstwa  i  suwerenności  stron,  a  wzajemne  oddziaływania  regulują
przepisy prawa.

7. Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  odbywa  się  po
przeprowadzeniu  otwartego  konkursu  ofert,  ogłaszanego  i  przeprowadzonego  w  oparciu
o przepisy ustawy, chyba, że przepisy  odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań. 

8. O  kolejności  i  rozmiarze  realizowanych  zadań  decydują  priorytety  przyjęte  w  rozdziale  VI
programu.



III. Zakres podmiotowy
Podmiotami programu są, z jednej strony, organy samorządu powiatowego, a z drugiej organizacje

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, tj.:
1. 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,

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego
zakresu  działania  organów  samorządu  powiatowego,  działalność  pożytku  publicznego
w zakresie odpowiadającym działaniom tych organów.

W realizacji programu po stronie powiatu uczestniczą:
· Rada Powiatu Sierpeckiego i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej 

i finansowej powiatu,
· Zarząd Powiatu Sierpeckiego, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu

wytyczonej przez Radę Powiatu Sierpeckiego, 
· Komisja  Konkursowa w  zakresie  przeprowadzania  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację

zadań  zleconych  przez  Powiat  Sierpecki  organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
przedkładania Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert,  na które proponuje się udzielenie
dotacji.

Komisja Konkursowa będzie pracować w składzie 7 osób:

· stały skład konkursowy wybrany spośród członków Rady i Zarządu Powiatu (4 osoby),

· zmienny skład konkursowy, wybierany spośród merytorycznych pracowników samorządowych
i przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalizujących się w pracy i działalności w danej
sferze pożytku publicznego (3 osoby).

IV. Zakres przedmiotowy

Powiat Sierpecki  prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych  w art. 4
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  we  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  wymienionej  ustawy
prowadzącymi,  odpowiednio  do  terytorialnego  zakresu  działania  organów  powiatu,  działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

V. Formy współpracy
Współdziałanie  Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami  pozarządowymi  obejmuje  współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym.    

Współpraca  finansowa Powiatu  Sierpeckiego  z  organizacjami  pozarządowymi
i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i   o wolontariacie odbywać się będzie w szczególności w formach:

1)  Zlecania  organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym  w  art.  3  ust.  3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych
powiatu - na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie w formach:
- wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

· Wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej. 



· Zarząd  Powiatu  określi,  w  ramach  zadań  priorytetowych  wymienionych  w  programie,
szczegółowe  rodzaje  zadań  publicznych  przewidzianych  do  zlecenia,  formę  zlecenia  oraz
wysokość środków na poszczególne zadania. 

· Wspieranie   wykonywania zadań odbywa się  po przeprowadzeniu  otwartego konkursu ofert,
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

· Zarząd Powiatu powoła Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
oraz przedłożenia Zarządowi Powiatu propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie
dotacji. 

· Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu.

Współpraca pozafinansowa obejmuje:
1. Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach  działalności i współdziałania w celu

zharmonizowania tych kierunków.
Powiat będzie informował organizacje pozarządowe, których cele statutowe wiążą się z realizacją
określonych zadań Powiatu o:

· pracach  nad  projektami  uchwał  regulujących  zakres  współpracy  Powiatu  z  organizacjami
pozarządowymi;

· innych działaniach wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

Informacje przekazywane będą w trakcie narad, szkoleń, a w razie potrzeby, w formie
pisemnej. Organizacje pozarządowe będą informować o:

· planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach;
· potrzebie współdziałania z samorządem Powiatu w ich realizacji.

2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do
zakresu  ich  działania,  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. 

Zakres konsultacji będzie obejmował:

· zamieszczenie  na  stronie  internetowej  projektów  aktów  normatywnych  wraz  z  podaniem
terminu, w którym organizacje i podmioty będą składać pisemne opinie,

· zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. 

3. Współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków z innych źródeł.
Informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w programie o możliwości
pozyskiwania  środków  finansowych  z  różnych  źródeł  oraz  udzielania  pomocy  na  wniosek
organizacji  w realizacji przedsięwzięcia.

4. Promocja  działalności  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  wymienionych
w programie.

Zamieszczanie lub  przekazywanie na wniosek organizacji  lub  podmiotu  informacji  dotyczących
inicjatyw  realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe  i  podmioty  zgodnie  z  przyjętym
programem  współpracy  oraz  nowych  przedsięwzięć  na  stronach  internetowych  Powiatu
Sierpeckiego lub Biuletynie Informacji Publicznej, a także w publikacjach Powiatu Sierpeckiego.

5. Inne formy współpracy.
· pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit, w tym zakresie bezpłatnego użyczenia

sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu;
· sprawowanie  patronatu  Powiatu  nad  konkursami,  fundowanie  nagród,  pomoc  w  organizacji

konkursów, udział w pracach komisji konkursowych;



· otwarte spotkania pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu.

VI. Lista zagadnień priorytetowych

Rada Powiatu w Sierpcu,  uznaje, że do zagadnień priorytetowych, przeznaczonych  do
realizacji w roku 2008 należą:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych,

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckego.
2. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie  uczestnictwa  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  w  zawodach  o  charakterze

ponadpowiatowym.

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
1. Działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury słowa.
2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze  powiatowej.

3) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; działania na rzecz
osób niepełnosprawnych;

1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością.
2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie, w tym finansowe, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 4) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
1. Szkolenie kadry wychowawczej.

5) Ratownictwo i ochrona ludności
1.  Organizowanie  akcji  informacyjnej  i  profilaktycznej  w  zakresie  bezpieczeństwa  na  terenie
akwenów wodnych. 

Lista  zagadnień  informuje  partnerów  Programu  o  podstawowych  priorytetowych
kierunkach  działań  w roku  2008,  jednak  nie  stanowi  jedynego kryterium podjęcia  współpracy.
Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji
założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

Organizacja pozarządowa może z  własnej  inicjatywy złożyć ofertę realizacji  zadania
publicznego,  również  takiego,  które  jest  już  realizowane  w  inny sposób,  w  tym przez  organy
administracji  publicznej.  W zakresie rozpatrzenia takiej  oferty stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy.

1.  VII. Postanowienia końcowe

1. Program  reguluje  zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  organizacjami
pozarządowymi w roku 2008. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań publicznych określa
uchwała budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2008. 

3. Organizacja  pozarządowa  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązana  do
zamieszczenia  w  swoich  materiałach  informacyjnych  zapisu  o  finansowaniu  lub



dofinansowaniu zadania przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego. 
4. W  terminie  do  dnia  15  października  2008  roku  Wydział  Oświaty,  Rozwoju  i  Spraw

Społecznych  przedstawi  projekt  rocznego  Programu  Współpracy  Powiatu  Sierpeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.

 




