Elektronicznie podpisany przez:
ZBIGNIEW GAWDZIK
dnia 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV-202/2016
RADY POWIATU W KRAŚNIKU
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Rada Powiatu
w Kraśniku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017", w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Kraśniku oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zbigniew Gawdzik
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV-202/2016
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 23 listopada 2016 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.

I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE ROCZNEGO PROGRAMU.
Celem głównym rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego jest efektywne wykorzystanie
społecznej aktywności obywateli i włączenie ich w realizację inicjatyw na rzecz zaspokajania zbiorowych
potrzeb mieszkańców Powiatu Kraśnickiego.
Celami szczegółowymi rocznego programu są:
1) Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu;
2) Integracja mieszkańców i podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) Prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć;
4) Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
II. ZASADY WSPÓŁPRACY.
Współpraca Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w oparciu
o następujące zasady:
1) Zasadę pomocniczości - samorząd powiatowy respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych
wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym
należących także do sfery zadań publicznych;
2) Zasadę niezależności – władze samorządowe i organizacje pozarządowe nie dążą do narzucania sobie
nawzajem zadań, szanując swoją autonomię zgłaszają wzajemne propozycje;
3) Zasadę finansowania przedmiotowego – środki finansowe z programu są przyznawane na przedsięwzięcia
spójne z priorytetami współpracy, a nie dla określonych podmiotów;
4) Zasadę wspierania podmiotowego – podmiotowo do konkretnych organizacji są skierowane
pozafinansowe formy pomocy, konsultacje, szkolenia, ułatwianie kontaktów społecznych;
5) Zasadę korzyści publicznej – pierwszeństwo w dostępie do środków programu mają zadania, których
pozytywne skutki będą dotyczyły możliwie szerokiego grona mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, lub które
w inny sposób będą realizować ważną korzyść publiczną;
6) Zasadę pozyskiwania dodatkowych środków – samorząd powiatowy preferuje te podmioty, które stosują
zasadę współfinansowania danego przedsięwzięcia, tj. w montażu finansowym zgłoszonej oferty współpracy
wykazują zobowiązania własne i innych podmiotów;
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7) Zasadę partnerstwa – organizacje pozarządowe na zasadach i w formach określonych w ustawach,
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań
publicznych;
8) Zasadę efektywności – samorząd powiatowy przy zlecaniu organizacjom pozarządowym do realizacji zadań
publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,
przestrzegając zasady uczciwej konkurencji;
9) Zasadę uczciwej konkurencji i jawności – samorząd powiatowy udostępnia współpracującym z nim
organizacjom pozarządowym informacje o rodzajach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.
III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY.
Za podstawowe rodzaje zadań, które mogą być przedmiotem współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi uznaje się:
1) Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego dla dzieci
i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej;
2) Organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz udzielanie
organizacjom pozarządowym na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionych sportowo, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
4) Realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia;
5) Wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz
ochrony przeciwpożarowej;
6) Realizację inicjatyw z zakresu promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa;
7) Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, promocję nowych sposobów
wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8) Realizację współpracy, imprez, zawodów, szkoleń, konferencji z zakresu ekologii i ochrony
środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
IV. FORMY WSPÓŁPRACY.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach:
1) Zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) Konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
właściwych organizacji;
4) Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z powiatową
radą działalności pożytku publicznego;
5) Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
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6) Umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.) oraz porozumienia
albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
7) Współdziałania w zakresie
organizacyjna, programowa);

realizacji różnych inicjatyw programowych (pomoc rzeczowa,

8) Wspólnego udziału w programach partnerskich.
V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE.
Jako priorytetowe uznaje się zadania publiczne w zakresie:
1) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1638);
5) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
7) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) Turystyki i krajoznawstwa;
11) Ratownictwa i ochrony ludności;
12) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3,
w zakresie określonym w pkt 1 – 32 a art. 4 ust 1 ustawy.
VI. OKRES REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU.
Roczny program współpracy realizowany będzie w roku 2017.
VII. SPOSÓB REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU.
Roczny program realizują w oparciu o zaproponowane formy, poszczególne wydziały Starostwa
Powiatowego w Kraśniku i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kraśnickiego, które są właściwe do
współpracy programowej z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań powiatu.
VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ ROCZNEGO PROGRAMU.
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Na realizację rocznego programu planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.418.451,76
złotych z podziałem na następujące zadania w zakresie:
1) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3.060.000,00 złotych;
2) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa –
121.451,76 złotych;
3) Ochrony i promocji zdrowia – 7.000,00 złotych;
4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000,00 złotych;
5) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 180.000,00 złotych;
6) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 6.000,00 złotych;
7) Turystyki i krajoznawstwa – 3.000,00 złotych;
8) Ratownictwa i ochrony ludności – 36.000,00 złotych.
IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU.
1. Wnioski dotyczące efektów realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017” oraz propozycje dotyczące zakresu przedmiotowego, form współpracy, priorytetowych zadań
publicznych i wysokości środków finansowych na poszczególne zadania rocznego programu współpracy na rok
2018 podmioty współpracy mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku, w terminie do dnia 15 września 2017 roku.
2. Uwagi i wnioski związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą
wykorzystywane do usprawnienia wzajemnej współpracy.
3. Ocena realizacji rocznego programu dokonywana będzie w oparciu o analizę następujących wskaźników:
1) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
4) Liczba umów, które nie zostały zawarte lub zostały rozwiązane;
5) Liczba organizacji pozarządowych , którym udzielono dotacji;
6) Wysokość udzielonych dotacji w stosunku do wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację
Programu.
4. Zarząd Powiatu nie później niż do dnia 31 maja 2018 roku przedłoży Radzie Powiatu oraz opublikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za rok 2017.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA ROCZNEGO PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI.
1. Roczny program opracowany został na podstawie oceny potrzeb społecznych, możliwości finansowych
samorządu powiatowego oraz potencjału organizacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.
2. Przy tworzeniu rocznego programu zostały wykorzystane wnioski ze współpracy prowadzonej w roku
2016. Roczny program był konsultowany zgodnie z Uchwałą Nr 74-407/2016 Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 18 października 2016 roku w sprawie konsultacji „ R o c zn e g o p r o gr a mu w s p ó ł p r a c y
P o w i a t u K r a ś n i c ki e g o z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017".
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3. Spotkanie konsultacyjne w formie bezpośredniego spotkania
z przedstawicielami organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odbyło się w dniu
28 października 2016 roku. W spotkaniu udział wzięło osiem osób, w tym dwie osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe. Do treści konsultowanego rocznego programu współpracy nie zgłoszono uwag.
4. Na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Kraśniku wysłuchała informacji na temat przebiegu i wyników spotkania konsultacyjnego w sprawie
projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" oraz podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017”, stanowiącą załącznik do rocznego programu.
XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.
1. Komisje konkursowe otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Powiatu Kraśnickiego zwane dalej
„Komisjami”, powoływane są przez Zarząd Powiatu, zwany dalej „Zarządem”, dla każdego zadania, na
które ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Kraśnickiego zwany dalej
„Konkursem” i pracują w oparciu o własny regulamin pracy.
2. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej 3/5 liczby jej członków,
w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje przez aklamację (brak sprzeciwu) lub
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) ocena ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów;
2) sporządzenie listy rankingowej ofert zgłoszonych na konkurs w malejącej kolejności ich oceny;
3) wybór grupy kosztów objętych proponowaną dotacją.
5. Ocenę kryterium otrzymuje się obliczając średnią ocenę z ocen indywidualnych.
6. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.
7. Komisja ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu środków przeznaczonych na zadanie, na które ogłoszony został
otwarty konkurs ofert w danym roku budżetowym.
8. Z czynności Komisji sporządza się protokół, a także listę zaopiniowanych ofert, którą wraz z projektem
uchwały przekazuje się Zarządowi.
9. Obsługę Komisji zapewnia Wydział Starostwa Powiatowego lub jednostka organizacyjna Powiatu
Kraśnickiego właściwa dla tematyki konkursu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uchwalony roczny program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku.
2. Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności, do publicznej wiadomości w podobny sposób
podaje się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi, o przeprowadzanych konkursach ofert i ich wynikach, o wielkości
udzielonych przez powiat dotacji na realizację zadań publicznych.
3. Zarząd Powiatu zapewni bieżący nadzór nad realizacją rocznego programu jak też kontrolę sposobu
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu na dofinansowanie wspieranych zadań, poprzez
właściwe merytorycznie wydziały Starostwa Powiatowego w Kraśniku i inne jednostki organizacyjne
powiatu.
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