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Projekt uchwały Rady Powiatu w Suwałkach

Załącznik nr 1 do uchwały nr I/3/10                    
Zarządu Powiatu w Suwałkach                                       
z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR ........./........../10
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 
1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, zwany dalej „Programem współpracy”. 

§ 2. 1. Program współpracy określa cele, formy, zasady i zakres współpracy Powiatu Suwalskiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”. 

2. Program współpracy obejmuje podmiotowo organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku 
publicznego na rzecz mieszkańców powiatu suwalskiego bez względu na siedzibę organizacji. 

§ 3. Program współpracy, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr ........./........../10

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia .................... 2010 r.

Program współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

Powiat Suwalski, jako lokalna wspólnota samorządowa tworzona przez mieszkańców, wykonuje zadania 
publiczne na ich rzecz. Aktywność organizacji działających na terenie powiatu jest istotną cechą społeczeństwa 
demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, Wynika z tego głębokie 
przekonanie władz samorządowych Powiatu Suwalskiego, że współpraca z organizacjami jest niezbędna do 
rozwoju społecznego w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne, dialogu i wzajemnego zrozumienia potrzeb 
i zobowiązań. 

Rozdział 1.
Cele Programu współpracy 

§ 1. Celem głównym Programu współpracy jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Powiatu 
Suwalskiego a organizacjami, które ma służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu, 
prowadzeniu efektywnej polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej. 

§ 2. Cele szczegółowe obejmują: 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie inicjatyw obywatelskich; 

2) poprawę jakości usług publicznych i włączenie organizacji w proces ich świadczenia; 

3) określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania oraz tworzenie systemowych rozwiązań ważnych 
problemów społecznych. 

Rozdział 2.
Formy współpracy 

§ 3. Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami odbywa się w następujących formach: 

1) wspieranie lub powierzanie wykonywania organizacjom realizacji zadań publicznych Powiatu Suwalskiego 
poprzez udzielanie dotacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, w szczególności 
poprzez: 

a) spotkania konsultacyjne; 

b) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego, organizacji i bezpłatnych 
ogłoszeń na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl; 

c) bezpośredni kontakt organizacji z wyznaczonym pracownikiem Starostwa Powiatowego w Suwałkach; 

3) wspólne przygotowywanie i wykorzystanie narzędzi promocji regionu i społeczności lokalnych; 

4) patronaty i rekomendacje samorządu Powiatu Suwalskiego dla wyróżniających się przedsięwzięć 
podejmowanych przez organizacje; 

5) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(partnerstwa projektowe) dotyczące przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu suwalskiego; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej (w celu m.in. udostępnienia organizacjom dla celów działalności 
pożytku publicznego infrastruktury Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu 
Suwalskiego); 

7) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalaności statutowych 
organizacji (w tym z powiatową radą pożytku publicznego, jeśli została utworzona); 
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Rozdział 3.
Zasady współpracy 

§ 4. Zlecanie realizacji zadań Powiatu Suwalskiego, o których mowa w § 7, organizacjom obejmuje 
w pierwszej kolejności te zadania, które Zarząd Powiatu określił uchwałą jako zagadnienia priorytetowe i odbywa 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

§ 5. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz uchwały Zarządu Powiatu 
w Suwałkach. 

§ 6. Organizacja, która w ramach konkursu otrzymała dotację z budżetu Powiatu Suwalskiego, w okresie 
otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu 
o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Suwalski. 

Rozdział 4.
Zakres współpracy 

§ 7. Program współpracy obejmuje zadania z zakresu: 

1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

2) ochrony i promocji zdrowia; 

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

12) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 

Rozdział 5.
Realizacja Programu współpracy 

§ 8. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy wynosi 
32000 zł według projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. 

§ 9. W roku 2011 samorząd Powiatu Suwalskiego planuje ogłoszenie otwartych konkursów ofert 
w następującym zakresie: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 1 konkurs, alokacja środków: 18000 zł 

§ 10. Oprócz otwartych konkursów ofert wymienionych w paragrafie § 9 przewiduje się wykorzystanie innych 
trybów wspierania finansowego organizacji zgodnie z obowiązującym prawem. 

§ 11. Ocenę realizacji Programu współpracy na 2011 r. w formie informacji Zarząd Powiatu sporządza 
w terminie do 30 kwietnia 2012 r. 

§ 12. Ocena, o której mowa w § 11, zawiera szczegółowe dane o: 

1) wykorzystanych formach współpracy z organizacjami w 2011 r.; 

2) realizacji zadań publicznych w ramach Programu współpracy na 2011 r. 
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Rozdział 6.
Tworzenie Programu 

§ 13. Program współpracy na 2011 r. tworzony był na podstawie Programu z 2010 r. z uwzględnieniem 
projektu uchwały budżetowej na 2011 r., znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz na podstawie wniosków z konsultacji z organizacjami. 

§ 14. Organizacje mogą wnosić uwagi i konsultować projekt Programu współpracy na 2012 rok do 30 
października 2011 r. 

Rozdział 7.
Komisje konkursowe 

§ 15. Organizacja otwartych konkursów ofert, w tym powołanie i obsługa komisji konkursowych, należy do 
zadań Starostwa Powiatowego w Suwałkach. 

§ 16. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert określa uchwała Zarządu Powiatu w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania otwartego 
konkursu w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje. 


