Zał cznik do uchwały nr 313/XXXII/2005
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 14 grudnia 2005 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI
w 2006 roku.
I. Wst p do zało e rocznego programu współpracy.
Na terenie powiatu kłobuckiego działa obecnie około 173 organizacji
pozarz dowych. S w ród nich : Uczniowskie Kluby Sportowe / 35 jed./, Ludowe
Kluby Sportowe / 27 jed./ , stowarzyszenia zwykłe / 24 jed. / , stowarzyszenia OSP
/86 jed./. Organizacje te realizuj

własne inicjatywy

jak równie

wspieraj

i

współorganizuj przedsi wzi cia lokalnych samorz dów, wzbogacaj c mo liwo
ich działania na rzecz mieszka ców. Takie s cele statutowe tych organizacji, które
na ogół skupiaj si wokół takich dziedzin jak: kultura, sport, turystyka, edukacja czy
pomoc społeczna.
Bior c pod uwag niekwestionowan potrzeb funkcjonowania takich
organizacji, ustawodawca przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci
po ytku publicznego i wolontariacie , postanowił zwi kszy ich aktywno

,

wskazuj c jednocze nie ródła wsparcia – tak e finansowego . Ustawa ta pozwala na
ubieganie si o wsparcie finansowe w realizacji ich zada statutowych , na zasadach
okre lonych przepisami prawa.
Wraz z powierzeniem okre lonego zadania lub jego wsparciem, organ administracji
publicznej udzieli wszelkiej pomocy w jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji.

II. Cele współpracy.
A/ Cele główne programu :
1. prowadzenie przez Powiat Kłobucki działalno ci w sferze zada publicznych
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powiatu okre lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 8733 / we
współpracy z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w
art.33 ust.3 tej ustawy, prowadz cymi odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania powiatu ,działalno

po ytku publicznego w zakresie

odpowiadaj cym zadaniom powiatu.
2. udzielenie przez Powiat Kłobucki pomocy warto ciowym przedsi wzi ciom
organizacji pozarz dowych poprzez stworzenie systemu stałej, partnerskiej
współpracy władz powiatu z organizacjami pozarz dowymi.
3. uzyskiwanie

przez

władze

powiatu

pomocy

ze

strony

organizacji

pozarz dowych, poprzez uzupełnienie działa powiatu działaniami organizacji.
B/ Cele szczegółowe programu :
1. efektywniejsze wydatkowanie rodków publicznych
2. usprawnienie komunikacji władz Powiatu Kłobuckiego z opini publiczn

3. uzyskanie mo liwo ci wczesnego reagowania na problemy społeczne.
III. Adresaci programu :
Program adresowany jest do :
1. organizacji pozarz dowych
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działaj cych na podstawie
przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych ko ciołów i zwi zków wyznaniowych,
je eli ich cele statutowe obejmuj

prowadzenie działalno ci po ytku

publicznego.
3. stowarzysze jednostek samorz du terytorialnego, prowadz cych, odpowiednio
do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalno
publicznego w zakresie odpowiadaj cym zadaniom tych organów.

po ytku
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IV. Realizatorzy programu :
W realizacji programu uczestnicz :
1. Rada Powiatu Kłobuckiego, w zakresie wytyczania polityki społecznej i
finansowej powiatu.
2. Zarz d Powiatu Kłobuckiego, w zakresie realizacji polityki społecznej i
finansowej powiatu wytyczonej przez Rad Powiatu Kłobuckiego.
3. Pełnomocnik / koordynator / starosty w zakresie organizowania i koordynowania
bie cych

kontaktów pomi dzy powiatem i organizacjami pozarz dowymi oraz

podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie.

V. Zasady współpracy.
Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarz dowymi
opiera si na nast puj cych zasadach :
1. zasadzie pomocniczo ci - Powiat Kłobucki pomaga organizacjom pozarz dowym
w zakresie potrzeb społecze stwa i w zakresie obj tym ustawowymi zadaniami
powiatu.
2. zasadzie niezale no ci

- zadania nie s

sobie wzajemnie narzucane,

przedstawiane s jedynie wzajemne propozycje.
3. zasadzie finansowania przedmiotowego – rodki przyznawane s na okre lone
zadania.

4. zasadzie korzy ci publicznej – realizowane s przede wszystkim te zadania,
które przynios korzy

szerszej grupie społecze stwa.

IV. Formy współpracy.
1. Funkcj koordynatora współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. ustawy , pełni
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Pełnomocnik powołany przez Starost .
2. Współpraca Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarz dowymi i
podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie odbywa si b dzie w formach :
-

zlecania realizacji zada publicznych organizacjom pozarz dowym oraz
podmiotom wymienionym w art. ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku
publicznego i wolontariacie poprzez:

- powierzanie wykonywania zada

publicznych wraz z udzieleniem dotacji

na finansowanie ich realizacji, w drodze otwartego konkursu ofert .
- wspieranie takich działa

wraz z

udzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji, w drodze otwartego konkursu ofert .
3.

Wzajemne

informowanie

si

o

planowanych

kierunkach

działalno ci

i współdziałania, w celu zharmonizowania tych kierunków.
4. Konsultowanie z organizacjami pozarz dowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotycz cych działalno ci statutowej tych organizacji.
5. Wspólna organizacja przedsi wzi

o zasi gu przynajmniej powiatowym.

6. Promocja i wsparcie merytoryczne organizacji pozarz dowych.
7. Przekazywanie informacji o mo liwo ciach korzystania z funduszy europejskich.
8. Informowanie społecze stwa o udziale organizacji pozarz dowych w pracach na
rzecz powiatu w lokalnych gazetach , publikacjach i tablicach informacyjnych.
9. Wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczno ci lokalnej w postaci
nieodpłatnego udost pniania lokalu, sprz tu czy umieszczenia informacji na
stronach internetowych powiatu .
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V.

Priorytety zada

Ustala si
zlecone

na 2006 rok :

nast puj ce zadania priorytetowe powiatu , które mog
do

realizacji

organizacjom

pozarz dowym

i

by

podmiotom

wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2006 :
1. w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
-

wspieranie działa i inicjatyw kulturalnych / artystycznych , słu cych
upowszechnianiu rodzimej kultury i sztuki oraz maj cych szczególne
znaczenie dla utrzymywania i piel gnowania tradycji narodowej .

2. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu :
- organizowanie zaj

,zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ,

młodzie y szkolnej oraz społecze stwa powiatu kłobuckiego.
3. w dziedzinie edukacji :
- wspieranie działa edukacyjnych w ród dzieci i młodzie y poprzez
organizowanie

konkursów przedmiotowych.

4. w dziedzinie ochrony rodowiska :
- wspieranie działa i konkursów słu cych pogł bianiu wiedzy oraz rozwijaniu
zainteresowa dzieci i młodzie y w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
4. w dziedzinie pomocy społecznej:
- działania wspieraj ce i ochronne na rzecz dzieci , młodzie y i rodzin
wywodz cych si ze rodowiska marginesu społecznego.
5. w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia :
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- wspieranie działa maj cych na celu promocj ochrony zdrowia i zdrowego stylu
ycia / konkursy, olimpiady /.

VI. Postanowienia ko cowe.
1. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarz dowymi na rok 2006
uchwalony zostanie w terminie do 31 grudnia 2005 r.
2. Wzory dokumentów zwi zanych z realizacj

Programu okre la rozporz dzenie

Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193 , poz.1891/.
3. Konkurs na okre lone zadania raz w roku okre la Starosta Powiatu Kłobuckiego.
Konkurs na pierwsze zadanie nie mo e nast pi wcze niej, ni podj cie przez Rad
Powiatu uchwały bud etowej .
4. Wysoko

rodków finansowych przeznaczonych na realizacj zada publicznych

podana zostanie w regulaminie konkursu.

