UCHWAŁA Nr 28V/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie przyj ęcia „Programu współpracy organów powiatu bydgoskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 2007"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651)
uchwala się, co następuje:
1. Przyj ąć „Program współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007", stanowi ący załącznik
do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem".
2. Realizacja „Programu" nast ępować będzie w oparciu o środki finansowe
zabezpieczone w budżecie powiatu.
3. Wykonanie niniejszej uchwa ły powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewo niczący
goskiego
Rady Powia
Sta

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku
publicznego i wolontariacie, przedk łada się projekt uchwały w sprawie przyj ęcia na 2007r.
programu wspó łpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi
oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia łaj ącymi na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolno ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
obejmuj ą prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego.
Potencjał organizacji pozarządowych oraz blisko ść tematyczna z zadaniami powiatu,
jednoznacznie wskazuj ą na możliwość zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym
wysiłkiem samorządu i tych organizacji.
Przyj ęcie, zatem ww. uchwały będzie wyrażeniem woli kształtowania współpracy
samorządu z organizacjami pozarz ądowymi na zasadzie partnerstwa oraz potwierdzeniem
intencji realizacji zada ń ustawowych w ścisłym z nimi współdziałaniu. Da też podstawę
do zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz udzielania dotacji na ich
realizacj ę.
Program, będący załącznikiem do niniejszej uchwały, został pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu Rady Organizacji Pozarz ądowych Powiatu Bydgoskiego w dniu
15 stycznia 2007r.
Uwzględniając powyższe, podjecie ww. uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 28V/2007
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 lutego 2007r

PROGRAM
współpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na 2007 rok.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§1

Ilekroć w treści Programu mówi si ę o:
1) ustawie - należy przez to rozumie ć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651),
2) organizacjach pozarz ądowych - nale ży przez to rozumie ć organizacje pozarz ądowe
i inne uprawnione podmioty prowadz ące działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) programie - należy przez to rozumie ć „Program wspó łpracy organów powiatu
bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w 2007 roku".

§2
Program reguluje zasady i formy wspó łpracy organów powiatu bydgoskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Wspó łpraca
dotyczy realizacji zada ń publicznych okre ślonych w art. 4 ustawy, w zakresie
odpowiadaj ącym zadaniom powiatu.

Rozdział 2
Cele Programu.
§3
Celem wprowadzenia programu jest budowanie partnerskiego wspó łdziałania organów
powiatu bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi poprzez:

1) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonuj ących na rzecz
społeczności lokalnych,
2) zwiększanie aktywno ści społecznej, poczucia odpowiedzialno ści za siebie, swoje
otoczenie, wspólnot ę lokalną oraz jej tradycje,
3) dążenie do pełniejszego zaspokajania potrzeb spo łecznych, a tym samym poprawy
jakości i atrakcyjno ści życia mieszkańców powiatu,
4) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań na rzecz mieszkańców
powiatu, w tym udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
np. z funduszy pomocowych na realizacj ę zadań powiatu zawartych m.in. w „Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego",
5) podejmowanie działań integruj ących podmioty realizuj ące zadania publiczne.

Rozdział 3
Zasady współpracy.
§4
Współpraca z organizacjami opiera si ę na następuj ących zasadach:
1) pomocniczo ści - uznaj ącej prawo obywateli do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym nale żących do sfery zada ń publicznych,
wspierania ich działalności oraz umo żliwienie realizacji tych zadań zgodnie
z obowiązuj ącymi normami prawa,
2) suwerenno ści - przejawiaj ącej się w poszanowaniu odrębności i niezależności
organizacji,
3) partnerstwa - oznaczaj ącej współprac ę na warunkach równo ści praw i obowiązków,
4) efektywno ści - polegaj ącej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji i jawno ści - zakładaj ącej kształtowanie przejrzystych zasad
współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego
i pozafinansowego organizacji.

Rozdział 4
Formy współpracy.

§5
Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi może być prowadzona poprzez:
1) Niefinansowe formy wspó łpracy obejmuj ące:
a) wzajemne informowanie si ę o planowanych kierunkach dzia łalności w celu
harmonizowania tych kierunków,
b) organizowanie i współorganizowanie z organizacjami pozarz ądowymi
spotkań, konferencji, szkole ń, festynów i konkursów adresowanych
do mieszkańców powiatu m.in. w oparciu o „Kalendarz imprez powiatowych",
c) organizowanie otwartych spotka ń z organizacjami pozarz ądowym oraz udział
przedstawicieli organizacji w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu,
d) tworzenie w miar ę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze
doradczym lub inicjatywnym, z łożonych z radnych, przedstawicieli organizacji
oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,
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e) ścisłe współdziałanie z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu
Bydgoskiego,
f) prowadzenie działalnoś ci promocyjnej i informacyjnej, dotycz ącej
funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym działań podejmowanych
przy udziale organów powiatu,
g) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dzia łania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz ących działalności
statutowej organizacji,
h) pomoc merytoryczn ą w przygotowaniu projektów realizowanych przez
organizacje pozarz ądowe oraz informowanie się o możliwościach uzyskiwania
wsparcia finansowego z krajowych i zagranicznych funduszy dost ępnych dla
organizacji pozarz ądowych,
i) udostępnianie pomieszcze ń będących w dyspozycji Starostwa i jednostek
organizacyjnych powiatu na potrzeby organizowanych i wspó łorganizowanych
przez organizacje pozarz ądowe spotkań, narad, konferencji o charakterze
niekomercyjnym,
j) umieszczanie na stronie internetowej powiatu bazy danych o organizacjach
działaj ących na terenie powiatu bydgoskiego oraz informacji dotycz ących
zadań powiatu, realizowanych przy udziale b ądź przez organizacje
pozarządowe.
2) Finansowe formy wspó łpracy obejmuj ące zlecanie organizacjom pozarz ądowym
realizacji zadań publicznych na zasadach okre ślonych w ustawie poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków
budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zada ń wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
c) wspieranie zadań w formie dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na podstawie przepisów
szczególnych.

Rozdział 5
Obszary współpracy.
§6
Współpraca z organizacjami dotyczy ć będzie zadań, o których mowa w art. 4 ustawy,
a w szczególno ści następuj ących obszarów:
1) pomoc społeczna i działania na rzecz osób niepe łnosprawnych, obejmuj ące:
a) działalność rehabilitacyjną, edukacyjn ą, terapeutyczn ą i uspołeczniaj ącą
na rzecz osób niepe łnosprawnych,
b) aktywizacj ę zawodową osób niepełnosprawnych,
c) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku
przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji,
d) podejmowanie działań na rzecz rozwi ązywania negatywnych zjawisk patologii
społecznych,
e) rehabilitacj ę, aktywizacj ę, działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych,
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f) organizacj ę wypoczynku dla dzieci i m łodzieży, w tym z rodzin niewydolnych
wychowawczo oraz prowadzenie klubów m łodzieżowych i profilaktyki
środowiskowej na rzecz dzieci i m łodzieży ze środowisk patologicznych,
prowadzenia
świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
g)
h) udzielanie
wsparcia
finansowego
organizacjom
pozarządowym
na upowszechnianie sportu i turystyki w śród osób niepełnosprawnych oraz
rehabilitacj ę, aktywizacj ę i edukacj ę osób niepełnosprawnych z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych w trybie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z pó źn. zm.) oraz ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z pó źn. zm.);
2) kultura fizyczna i sport, obejmuj ące:
a) organizacj ę mistrzostw powiatu w dyscyplinach sportowych uj ętych
w Kalendarzu Imprez Sportowych Kujawsko — Pomorskiego Szkolnego
Związku Sportowego, w terminach zawartych w Kalendarzu powiatowych
imprez sportowych na sezon 2006/2007,
b) aktywizacj ę nowych dyscyplin sportowych (wspieranie w postaci nagród
rzeczowych organizowanych przez powstaj ące kluby sportowe zawodów
np. zakresu łucznictwa i zapasów),
c) promocj ę i wspieranie sportu w małych środowiskach i na wsi
(współorganizowanie lub wspieranie w postaci nagród rzeczowych
organizowanych w powiecie imprez o charakterze sportowym),
d) promowanie osi ągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych
(podsumowanie działalności sportowej podczas corocznego spotkania
z udziałem zaproszonych go ści z najbardziej aktywnych klubów sportowych
i ufundowanie nagród rzeczowych i dyplomów);
3) edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, obejmuj ące:
a) organizacj ę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególno ści
koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji,
prelekcji,
b) edukacj ę dzieci i młodzieży maj ącej na celu popraw ę ich bezpiecze ństwa
(organizowanie pogadanek nt. bezpiecze ństwa, konkursów plastycznych,
turniejów i konkursów wiedzy),
c) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury poprzez
organizowanie konkursów tj. „Najpi ękniejszy ogród w powiecie"
i „Naj ładniejszy wieniec do żynkowy" oraz wspó łorganizowanie imprez
powiatowych tj. „ Święto Ś liwki");
4) turystyka, obejmuj ąca:
a) upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych (organizowanie konkursów i imprez turystycznych
popularyzuj ących rozwój turystyki i zdrowy styl życia, organizacj ę zlotów
turystycznych),
b) współudział w imprezach targowych promuj ących turystykę na terenie
powiatu;
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5) ekologia i ochrona środowiska, obejmuj ące:
a) edukacj ę ekologiczną dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań
o charakterze proekologicznym (organizowanie konkursów ekologicznych
skierowanych do uczniów szkó ł z terenu powiatu, upowszechnianie akcji
„Sprzątanie Świata 2007"),
b) przeciwdziałanie kłusownictwu (podejmowanie wspó łpracy ze Społeczną
Strażą Rybacką celem zapobiegania k łusownictwu z zakresu rybactwa
i wędkarstwa),
c) promowanie nowoczesnych metod pozyskiwania energii z odnawialnych
źródeł (uczestniczenie i patronowanie Mi ędzynarodowej Konferencji
Procesów Energii „Eco-Euro-Energia"),
d) udzielanie dotacji przedmiotowych spó łkom wodnym z terenu powiatu,
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie ustawy
Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019);
6) bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochrona przeciwpo żarowa, obejmuj ące:
a) propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. bezpiecze ństwa ruchu
drogowego, ochrony przeciwpo żarowej i unikania zagro żeń związanych
z narkotykami i alkoholem (organizowanie konkursów plastycznych, turniejów
i konkursów wiedzy, zawodów sprawno ściowych),
b) podejmowanie działań zmierzaj ących do poprawy bezpiecze ństwa
wypoczynku letniego mieszka ńców powiatu w ramach akcji „Bezpieczne
Wakacje", „Bezpieczna woda" (kontrola o środków wypoczynkowych
z udziałem służ, inspekcji, straży i WOPR, organizacja imprezy promuj ącej
bezpieczny wypoczynek nad wod ą, spotkania edukacyjne z dzie ćmi
i młodzieżą),
c) wspieranie inicjatyw maj ących na celu popraw ę stanu bezpiecze ństwa ruchu
drogowego w ramach akcji „Bezpieczna droga do szko ły" (pogadanki na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego),
d) podejmowanie działań zmierzaj ących do poprawy mobilno ści i efektywno ści
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Ga śniczego i WOPR (zakup
sprzętu ochrony przeciwpo żarowej dla jednostek OSP KSRG oraz sprz ętu
ratownictwa wodnego dla WOPR);
7) promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wspieranie
przedsiębiorczo ści obejmuj ące:
a) przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i bezrobociu w śród młodzieży
w ramach Europejskiego Funduszu Spo łecznego,
b) kształtowanie aktywnych postaw wobec rynku pracy,
c) współorganizowanie szkole ń dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania
funduszy unijnych.
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Rozdział 6
Tryb zlecania zadań publicznych.
§7
Przyznawanie środków finansowych na realizacj ę zadań publicznych mo że być prowadzone
poprzez konkursy ofert o dotacje, og łaszane przez Zarz ąd Powiatu, który jednocze śnie
zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzanych przez powo łane do tego celu komisje
konkursowe, a także poprzez zakup potrzebnych us ług w trybie i na zasadach przewidzianych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zm.).
§8
Otwarty konkurs ofert og łaszany jest co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem
od daty jego rozstrzygni ęcia.
2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawiera ć następuj ące informacje:
a) rodzaj zadania,
b) wysoko ść środków przeznaczonych na realizacj ę tego zadania,
c) zasady przyznawania dotacji,
d) terminy i warunki realizacji zadania,
e) terminy składania ofert,
t) terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oferty,
g) realizowane w roku bud żetowym i w roku poprzednim zadania publiczne tego
samego rodzaju i zwi ązane z nimi koszty oraz dotacje przekazane na ich
realizacj ę.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza si ę w lokalnych środkach masowego przekazu,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa.
4. Wzór oferty okre ślono rozporz ądzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonanego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
5. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia ć będzie:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) przedstawioną kalkulacj ę kosztów realizacji zadania,
c) możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizacj ę tego
zadania.
6. Konkurs ofert przeprowadza si ę także w sytuacji, gdy została zgł oszona tylko jedna
oferta.
7. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si ę spełnienie przez oferenta wymogów
określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.
8. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie
realizacji zadania publicznego.
9. Podmiot, który realizuje zadanie, zobowi ązany jest do wyodr ę bnienia w ewidencji
księgowej środków otrzymanych na realizacj ę zadania publicznego.
1.

§9
1. W czasie wykonywania zadania publicznego, Starostwo dokonuje kontroli i oceny
realizacji zadania pod k ątem stanu jego realizacji, efektywno ści i rzetelności i jakości
oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.
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2.

Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego w terminie 30 dni po up ływie terminu, na który zosta ła zawarta umowa.
§10

1. Organizacje pozarz ądowe mogą z własnej inicjatywy z łożyć ofertę realizacji zadań
publicznych.
2. Zarząd rozpatruje celowo ść realizacji zadań publicznych o których mowa w ust. 1
i w ciągu 2 miesięcy od złożenia oferty informuje o podj ętej decyzji, a w przypadku
stwierdzenia celowo ści realizacji okre ślonego zadania informuje sk ładaj ącego ofertę
o trybie zlecania zadania publicznego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 7
Postanowienia ko ńcowe.
§11
1. Za realizacj ę oraz wspó łdziałanie z organizacjami pozarz ądowymi w realizacji zadań
określonych w Programie odpowiadaj ą bezpo średnio następuj ące wydziały i jednostki
organizacyjne Starostwa:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
c) Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
d) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le śnictwa,
e) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
2. Nadzór nad realizacj ą Programu sprawuje Zarz ąd Powiatu.
§12
Zarząd Powiatu na podstawie w łasnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
organizacji pozarz ądowych może określić w ciągu roku kolejne zadania, o których mowa
w § 6 Programu i ogłosić otwarte konkursy na ich realizacj ę .
§13
Sprawozdanie z realizacji Programu w 2007r. w zakresie rzeczowym i finansowym Zarz ąd
Powiatu przedłoży Radzie Organizacji Pozarz ądowych Powiatu Bydgoskiego oraz Radzie
Powiatu Bydgoskiego do dnia 31 marca 2008r.
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