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I. WSTĘP 

 

Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w 

ustawy. 

Dla Samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego priorytetowym działaniem jest zaspokajanie  

w jak najwyższym stopniu potrzeb mieszkańców Powiatu, a prowadzenie aktywnej polityki  

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jednym z elementów efektywnego 

kierowania Powiatem. 

Doświadczenia poprzednich lat wskazują na fakt, że to właśnie organizacje 

pozarządowe są najaktywniejsze i najszybciej reagują na pojawiające się w życiu codziennym 

problemy. 

Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty niezaliczone do sektora 

finansów publicznych zrealizowano na terenie Powiatu wiele zadań. Mając na celu określenie  

w sposób czytelny zasad, form i zakresu współpracy z w/w organizacjami m.in. poprzez 

powierzenie im przez Powiat ustawowych zadań oraz wspieranie finansowe, niezbędne jest 

uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

II. Adresaci programu 

Podmioty działające w sferze zadań publicznych: 

1. Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające  

na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

III. Zakres współpracy 

1. Współpraca z podmiotami, o których mowa w pkt II dotyczy zadań wymienionych  

w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Za priorytetowe w roku 2010 uznaje się działania w sferze: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

b) ochrony i promocji zdrowia, 

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz rozwijania przedsiębiorczości,  

e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

i) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym, 
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j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

k) ekologii i ochrony środowiska. 

IV. Formy współpracy 

1. Współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z podmiotami wymienionymi w pkt II w realizacji 

zadań w sferach wymienionych powyżej odbywać się będzie poprzez: 

a) powierzenie przez Samorząd wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji, 

b) wspieranie przez Samorząd działań, podejmowanych przez podmioty w/w wraz  

z dofinansowaniem ich realizacji,  

c) umożliwienie podmiotom programu nabywania lokali (najem, dzierżawa), 

będących własnością Powiatu z przeznaczeniem na działalność statutową tych 

organizacji - na preferencyjnych warunkach, 

d)  zapraszanie na Sesje Rady Powiatu, podczas których omawiane będą sprawy 

dotyczące organizacji pozarządowych,  

e) umieszczanie na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego informacji  

na temat podmiotów programu działających na terenie Powiatu, 

f) użyczanie pomieszczeń na spotkania organizacji pozarządowych, 

g) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej, 

h) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych działań, 

i) współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym, 

j) utworzenie na terenie Powiatu zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  

w skład których będą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

innych podmiotów, a także przedstawiciele właściwych organów administracji 

publicznej. 

2. Współpraca, o której mowa powyżej może polegać na wspomaganiu podmiotów 

programu pod względem: 

a) informacyjnym, 

b) szkoleniowym. 

3. Współpraca odbywa się na zasadach 

a) prawomocności,  

b) suwerenności strony, 

c) partnerstwa, 

d) efektywności,  

e) uczciwej konkurencji,  

f) jawności.  

4. Na podstawie własnego rozeznania w zakresie potrzeb lokalnych Zarząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego może ogłosić w ciągu roku konkursy otwarte na ich realizacje. 

V. Realizacja zadań 

W 2010 roku w ramach działań w priorytetowych sferach wymienionych w pkt III 

Programu ustala się listę zadań: 

1. W sferze pomocy społecznej: 

1.1 Wspieranie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  
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a) promocja pozytywnego wizerunku rodziny, 

b) aktywizowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

c) imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

d) promowanie równości szans w życiu społecznym grup zagrożonych 

marginalizacją. 

  

1.2  wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych 

a) aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, 

b) promocja twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych i starszych, 

c) kreowanie pozytywnego wizerunku seniora. 

 

1.3. wspieranie rozwoju sektora pozarządowego  

a)  aktywizacja środowisk lokalnych, 

b)  wspieranie projektów budujących społeczeństwo obywatelskie. 

 

2. W sferze ochrony i promocji zdrowia: 

a) działania mające na celu pomoc osobom przewlekle chorym, 

b) organizacja imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu 

życia m.in. konkursy, zawody nt. wiedzy prozdrowotnej dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego, 

c) działania mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego m.in. profilaktyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, 

profilaktyka zdrowego trybu życia. 

 

3. W sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) opracowywanie i realizację zgodnych ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, 

b) podejmowanie działań zmierzających do ograniczeń skutków niepełnosprawności, 

c) wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się, 

d) informowanie o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, oraz o zadaniach 

realizowanych przez instytucje pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

PCPR. 

 

4. W sferze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz rozwijania przedsiębiorczości: 

a) opracowanie i wdrażanie metod wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem osób 

bezrobotnych i członków ich rodzin (organizowanie szkoleń, wsparcie 

psychologiczne, tworzenie grup samopomocy),  

b) przełamywanie barier i stereotypów myślenia wśród potencjalnych pracodawców 

rekrutujących i zatrudniających osoby niepełnosprawne (zmiana sposobu myślenia  

i nastawienia pracobiorców),  

c) poradnictwo zawodowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocja 

zatrudnienia i samozatrudnienia bezrobotnych i osób niepełnosprawnych, 
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d) przeprowadzenie badań i ekspertyz ustalających specyficzne potrzeby osób 

niepełnosprawnych celem przystosowania ich do zatrudnienia na otwartym rynku 

pracy,  

e) ocena zdolności zatrudnieniowych celem trwałej integracji na rynku pracy. Usługi 

wspierające dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń zawodowych (w tym wsparcie 

i pomoc psychologiczna), 

f) rozwijanie aktywnych postaw zachowań wśród osób bezrobotnych na rynku pracy 

celem wprowadzenia lub ponownego wejścia na rynek pracy- propagowanie 

aktywnych metod pozyskiwania zatrudnienia,  

g) wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez  przyciąganie nowych 

inwestorów, promowanie innowacji oraz wytwarzanie sprzyjającego klimatu.  

 

5. W sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

a) działania propagujące szkoły i placówki oświatowe, 

b) olimpiady, konkursy i turnieje dla młodzieży, szkół prowadzonych przez Powiat 

Gnieźnieński, o zasięgu powiatowym i wyższym, 

c) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 

d) wspieranie działań informacyjno - edukacyjnie - promocyjnych dotyczących integracji 

z Unią Europejską, dla uczniów Powiatu Gnieźnieńskiego, 

e) działalność wspierającą rozwój edukacyjny, w tym rozwój przedsiębiorczości.  

 

6. W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a) imprezy rekreacyjne i turystyczne o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i wyższym, 

b) imprezy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich  

i małomiasteczkowych, 

c) działania propagujące rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego, 

d) działania mające na celu poprawę walorów kulturalno – rekreacyjnych dla rozwoju 

turystyki poprzez przygotowanie i wypromowanie atrakcji  Szlaku Piastowskiego  

i Powiatu Gnieźnieńskiego, rozwój bazy noclegowej i usługowej oraz przedsięwzięcia 

kulturalne i rekreacyjne o zasięgu minimum powiatowym.  

 

7.      W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

a) imprezy przeznaczone dla dzieci i młodzieży nawiązujące do bogatej tradycji Polski  

i naszego powiatu,  

b) imprezy osadzone w tradycji ludowej i regionalnej, mające charakter folklorystyczny  

i edukacyjny, 

c) konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży, konkursy wiedzy, 

d) zadania o charakterze edukacyjnym i artystycznym, warsztaty plastyczne dla dzieci  

i młodzieży, spotkania autorskie, festiwale kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży. 

konkursy poetyckie, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

e) imprezy artystyczne o znacznej randze i festiwale, 

f) imprezy upowszechniające tolerancję i kulturę demokracji oraz działania na rzecz 

zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie 

współtworzyły historię, tradycję i  kulturę Polski. 
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8. W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) działania sportowe o zasięgu ponadgminnym i powiatowym, promujące kulturę 

fizyczną wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek 

międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje mistrzostw wyższego 

szczebla wynikających z kalendarza imprez, 

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, 

uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych. 

9. W sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym: 

a) działania na rzecz umiejętnego zachowania się wobec zagrożeń,  

b) zabezpieczenie imprez masowych,  

c) niesienie pomocy w akcjach ratowniczych.  

d) działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 

e) monitoring zagrożeń na terenie powiatu, 

f) działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

10. W sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami:  

a) organizowanie współpracy międzynarodowej, 

b) działania zmierzające do umożliwienia wyjazdów dzieci i młodzieży do innych krajów 

w ramach wymiany wakacyjnej, kulturalnej i sportowej, 

c) działania informacyjne dotyczące integracji z Unią Europejską.  

VI. Zasięg terytorialny  

Program obejmuje współpracę z podmiotami wymienionymi w pkt II mającymi swą 

siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego lub poza nim, ale na rzecz jego mieszkańców. 

VII. Realizacja programu współpracy 

Ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego za przebieg programu współpracy odpowiadają: 

a) w zakresie merytorycznej odpowiedzialności Wydziały Starostwa Powiatowego oraz   

 jednostki organizacyjne Powiatu  

b) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w I kwartale roku 2011 przedstawi sprawozdanie  

 z realizacji programu Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uszczegółowienie zadań wymienionych w pkt V nastąpi w drodze Uchwały Zarządu 

Powiatu. 

2. Realizacja zadań jest uzależniona od środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu. 

3. Wnioski, uwagi, propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy 

organizacje mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, 

Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W sytuacjach, gdy odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność 
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pożytku publicznego aniżeli przewidziane w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony. 

6. Program zostanie podany do publicznej wiadomości w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl. 

7. Oferty nie zawierające kompletu dokumentów, niespełniające wymogów formalnych 

lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane. 

8. Niezrealizowanie zadań w całości lub części, niewykorzystanie dotacji zgodnie  

z przeznaczeniem wyklucza podmiot z prawa ubiegania się o przyznanie dotacji przez 

kolejne 3 lata. 

9. Planuje się następujące efekty programu: 

a) upowszechnienie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy 

sektora obywatelskiego z administracją samorządową, 

b) zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego, 

c) poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, 

d) poprawa sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego poprzez wzrost ich aktywności ruchowej. 

http://www.powiat-gniezno.pl/

