
  
 

 

„Projekt” 

 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu Zduńskowolskiego 

z dnia....................2022 r. 

 

Program Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Przyjmuje się „Program Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" 

określający cele, zasady, formy i obszary współpracy, zwany dalej „programem współpracy". 

§ 2. Ilekroć w programie współpracy mowa jest o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 2490); 

2) organizacjach pozarządowych  –  rozumie się przez to organizacje określone w art. 3 ust. 2 ustawy; 

3) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – rozumie się przez to podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) innych podmiotach – rozumie się przez to spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne 

podległe Powiatowi lub przez niego nadzorowane; 

5) sferze zadań publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy; 

6) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.); 

7) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. 

§ 3. Przedmiotem współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań sfery publicznej 

wymienionych w ustawie i mieszczących się w katalogu zadań publicznych Powiatu. 

§ 4. Podmiotami realizującymi współpracę są: 

1) Rada Powiatu i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu oraz 

priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego; 

2) Zarząd Powiatu – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Powiatu; 

3) Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz inne 

podmioty realizujące sferę zadań publicznych na terenie powiatu zduńskowolskiego lub dla jego 

mieszkańców (bez względu na siedzibę). 

 

Rozdział 2 

Cele współpracy 

 

§ 5. 1. Celem głównym programu współpracy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu 

zduńskowolskiego, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz 

wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

2. Celami szczegółowymi programu współpracy są: 

1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu poprzez 

zwiększenie aktywności organizacji; 

2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej; 

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych; 

4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych; 

5) integracja organizacji realizujących zadania publiczne; 

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich; 



  
 

 

7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 

8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł 

zewnętrznych, na realizację zadań własnych Powiatu. 

 

Rozdział 3 

Zasady współpracy 

 

§ 6. 1) Współpraca Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi opierać się będzie na 

zasadach rzetelności, lojalności i celowości. 

2) Współpracujące strony będą dążyć do definiowania i rozwiązywania problemów należących  

do sfery zadań publicznych, umożliwiając realizację zadań publicznych na zasadach i formach 

określonych w Programie, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności i podmiotowości stron. 

3) Organizacje pozarządowe będą miały możliwość uczestniczenia w identyfikowaniu problemów 

społecznych, w wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałania z organami 

Powiatu Zduńskowolskiego przy wykonywaniu zadań publicznych. Współpraca obu stron oparta 

będzie na woli i chęci wzajemnego działania i ma celu przynoszenie korzyści społeczności lokalnej. 

4) Powiat Zduńskowolski oraz organizacje pozarządowe w trakcie ubiegania się o dotację, udzielania 

dotacji oraz wydatkowania publicznych środków, będą działać zgodnie z prawem i dobrymi 

obyczajami.  

 

Rozdział 4 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 7. Współpraca Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji 

zadań publicznych w zakresie: 

1) ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia;  

2) polityki społecznej;  

3) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

4) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji; 

5) kultury fizycznej i sportu; 

6) nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 

7) bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; 

8) turystyki i krajoznawstwa; 

9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów  i osób represjonowanych; 

11) budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Rozdział 5 

Formy współpracy 

 

§ 8 Powiat Zduńskowolski podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 

1) zlecania Podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie, w ramach 

organizowanych otwartych konkursów ofert ze środków publicznych, w tym ze środków PFRON, 

poprzez: 

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji; 

b) wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2) udzielania w trybie i zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych grantów na 

dofinansowanie realizacji pozakonkursowych zadań publicznych; 

3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach, poprzez: 

a) publikowanie ważnych dla obu stron informacji na stronie internetowej Powiatu 

www.powiatzdunskowolski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;  

b) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4) konsultowania z Podmiotami Programu projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały 

Rady Powiatu Zduńskowolskiego nr X/81/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego ze zmianami (Uchwała nr XLV/10/22 

Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dn. 31 marca 2022 r.); 



  
 

 

5) współpracy z Powiatową Radą Sportu; 

6) zawierania umów o partnerstwie i porozumień w sprawach realizacji zadań o zasięgu lokalnym; 

7) organizowania przez Starostwo, bezpłatnych oraz w ramach środków przewidzianych na ten cel  

w budżecie Powiatu, konsultacji i szkoleń dla organizacji, np. w zakresie sporządzania sprawozdań 

finansowych, rozliczania projektów, tworzenia projektów w celu pozyskiwania funduszy oraz 

regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji; 

8) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego planowania działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb; 

9) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np.: promocja akcji % podatku dochodowego na rzecz OPP, 

organizacja imprez kulturalno-promocyjnych, preferujących zdrowy styl życia oraz sportowo-

rekreacyjnych dotyczących Powiatu, współorganizowanie konferencji, forum, szkoleń; 

10) przekazywania organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach materiałów 

informacyjnych w celu realizacji projektów poza granicami powiatu i kraju; 

11) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem, które ubiegają się  

o dofinansowanie z innych źródeł; 

12) pomocy i współdziałania z organizacjami w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków finansowych 

z innych źródeł, zwłaszcza pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe partnerów 

zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej; 

13) umożliwienia bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Starostwa na realizację zadania 

wyłonionego w drodze konkursu lub na podstawie wniosku w tej sprawie. 

 

Rozdział 6 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 9. 1. Na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za priorytetowe do realizacji w 2023 r. 

uznaje się zadania obejmujące: 

1) Ochronę, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia, w tym:  

a) popularyzowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja  

w zakresie ochrony zdrowia; 

b) edukacja i integracja osób niewidomych i słabowidzących; 

c) prowadzenie działań w zakresie zapobiegania cukrzycy;  

d) edukacja przedporodowa i okołoporodowa z zakresu poradnictwa, macierzyństwa, dziecka poczętego 

oraz rodzicielstwa; 

e) ochrona zdrowia psychicznego.  

2) Politykę społeczną, w tym: 

a) działania z zakresu pomocy społecznej, poprzez:  

- przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji społecznej; 

- poradnictwo specjalistyczne dla osób zagrożonych marginalizacją; 

- programy aktywizujące osoby starsze, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej. 

b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu stworzenie warunków do pełnego 

uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, poprzez:  

- doradztwo zawodowe; 

- organizowanie szkoleń, edukację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych; 

- organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych i sportowych dla osób 

niepełnosprawnych; 

- tworzenie możliwości rehabilitacji seniorów niepełnosprawnych. 

c) działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, poprzez:  

- prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej z zakresu 

profilaktyki uzależnień;  

- promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji; 

- reintegrację społeczną osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin; 

- zwiększenie dostępności i poprawę jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin. 

d) działania z zakresu systemu pieczy zastępczej, poprzez:  

- prowadzenie szkoleń dla rodzin pokrewnych i rodzin zastępczych; 

- działania edukacyjne, upowszechniające i promujące rodzinną pieczę zastępczą; 

e) działania z zakresu polityki prorodzinnej; 

f) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy.  

3) Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:  



  
 

 

a) twórczość i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; 

b) twórczość kulturalna osób niepełnosprawnych; 

c) wzbogacanie oferty kulturalnej powiatu  oraz  pielęgnowanie  i rozwój polskiej tradycji kulturowej, 

realizowane  poprzez wspieranie i organizację wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie 

kulturalne takich, jak: festyny, inscenizacje, konferencje, konkursy, plenery, przeglądy, seminaria, 

warsztaty, wystawy oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających istotne znaczenie 

dla kultury i promocji powiatu; 

d) twórczość ludowa związana z powiatem; 

e) upowszechnianie kultury i tradycji poprzez działalność wydawniczą; 

f) wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków architektury i sztuki.  

4) Kultura fizyczna i sport, w tym: 

a) współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz niepełnosprawnych; 

b) sport dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz niepełnosprawnych z terenu powiatu; 

c) działalność w zakresie krzewienia idei olimpijskich wśród mieszkańców powiatu; 

d) imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 

promujące powiat; 

e) rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych  

i niepełnosprawnych; 

f) organizacja i współorganizacja szkoleń w poszczególnych dyscyplinach sportowych; 

g) aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. 

5) Nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną, w tym: 

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

 

Rozdział 7 

Okres realizacji programu 

 

§ 10. 1. Niniejszy program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 do  

31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2023 roku. 

 

Rozdział 8 

Sposób realizacji programu 

 

§ 11. Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach programu współpracy obejmuje zadania 

o charakterze finansowym i pozafinansowym: 

1) Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania 

priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

2) Zlecanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach  

i trybie określonym w art. 19a ustawy. 

3) Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone  

w Rozdziale 5 Programu – Formy współpracy. 

 

Rozdział 9 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 

§ 12. 1. W roku 2023 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem współpracy 

planuje się przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy określona zostanie  

w uchwale budżetowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2023 rok. 

 

Rozdział 10 

Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 13. 1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie 

Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji. 

2. Ustala się wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu współpracy: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji; 



  
 

 

3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji; 

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji; 

5) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców); 

6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych; 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji; 

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje; 

9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez 

organizacje. 

§ 14. Zakłada się, że spodziewanymi efektami współpracy będą: 

1) pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych i podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego do uczestnictwa w opracowaniu programów 

celowych i wdrażaniu ich do realizacji; 

2) zintegrowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych; 

3) wypracowanie wspólnych, jednolitych zasad monitorowania problemów społecznych; 

4) wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; 

5) poszerzanie wiedzy na temat możliwość i roli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; 

6) promocja Powiatu Zduńskowolskiego. 

§ 15. Ocena realizacji programu współpracy na 2023 rok odbywać się będzie poprzez złożenie 

Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji niniejszego programu współpracy. 

 

Rozdział 11 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 

§ 16. Roczny program współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami został opracowany  

po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Zduńskowolskiego 

Nr X/81/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego (zm. uchwała nr XLV/10/22 Rady Powiatu Zduńskowolskiego  

z dn. 31 marca 2022 r.). Starosta Zduńskowolski Zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 27 października 2022 

r. ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Konsultacje 

przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały w dniu 4 listopada 2022 r.  

wraz z formularzem uwag do projektu w systemie elektronicznym: 

https://ekonsultacje.powiatzdunskowolski.pl/. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w terminie 

od 4 listopada 2022 roku do 8 listopada 2022 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu 

elektronicznego https://ekonsultacje.powiatzdunskowolski.pl/. Nie zgłoszono uwag do 

przedstawionego projektu w wyznaczonym terminie/ Zgłoszono następujące uwagi do projektu  

w wyznaczonym terminie: ......., które zostały/nie zostały ujęte w przyjętym programie. 

 

 

Rozdział 12 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert  

 

§ 17. 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizacje zadań 

publicznych, wynikających z Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego  

z organizacjami, w celu opiniowania składanych ofert powołana zostaje Komisja Konkursowa, zwana 

dalej Komisją. 

2. Zarząd Powiatu wzywa organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, do zgłaszania kandydatów do komisji, w terminie 7 dni  

od dnia zamieszczenia obwieszczenia. Zgłoszeń może dokonywać pisemnie w sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Zduńskiej Woli lub wysyłając pismo listownie (decyduje data wpływu) lub mailowo 

na adres: starostwo@powiatzdunskowolski.pl. Zgłoszenie winno zawierać podpis  osobę uprawnionej 

do reprezentowania organizacji lub osoby przez nią upoważnionej wraz z odpowiednim dokumentem 

upoważnienia. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybrany przez członków Komisji na pierwszym 

posiedzeniu komisji. 



  
 

 

4. Termin i miejsce posiedzenia ustala Przewodniczący Komisji. 

5. Komisja wypracowuje stanowisko – opinię, po zebraniu indywidualnych opinii jej członków 

wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenianych projektów i przypisanej  

im propozycji przyznawania dotacji. Ocena indywidualna każdego z członków Komisji przybiera postać 

punktów przyznanych konkretnej ofercie, w zakresie od 1 do 5. 

6. Na podstawie list sumy punktów uzyskanych w następstwie ocen, o których mowa w ust. 5, 

Komisja sporządza zbiorczą listę rankingową podmiotów rekomendowanych do dofinansowania, 

zgodnie z przyznaną punktacją. 

7. Komisja, uwzględniając zbiorczą listę rankingową podmiotów rekomendowanych  

do dofinansowania sporządza wykaz podmiotów, którym rekomenduje udzielenie dotacji, a także wykaz 

podmiotów, którym nie rekomenduje się udzielenia dotacji. 

8. Wykazy, o których mowa w ust. 7, są podpisywane przez Przewodniczącego Komisji. 

9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który zostaje podpisany przez członków 

Komisji. 

10. Protokół wraz z wykazami, o których mowa w ust. 7, stanowiącymi integralną część protokołu, 

zostaje przekazany Zarządowi Powiatu. 

 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18. 1. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 

realizowanych projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia przyszłej współpracy Powiatu 

Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi.  

2. Uchwalony program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  

go na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  

na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ul, Getta Żydowskiego 4a. 

 


