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Rozdział I 
WPROWADZENIE 

 
Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Uchwałą Nr …………………. z dnia  

…….…………………. 2019 r. przyjęła „Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, na 2020 rok” (dalej: Program). Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynika  
z przepisu art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, który 
nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek, po 
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, do uchwalania 
rocznych programów współpracy administracji samorządowej z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny Program 
współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji  pożytku 
publicznego i ma charakter obligatoryjny. 

 Program współpracy stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, 
zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane  
w ramach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na jego terenie i na rzecz jego mieszkańców. 

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą 
bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Aktywna współpraca  
z organizacjami pozarządowymi jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej 
i finansowej powiatu, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości, służy umacnianiu 
uprawnień obywateli i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 
społeczności lokalnych. 

Na terenie Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  
w Kędzierzynie-Koźlu, zarejestrowanych jest ok. 292 stowarzyszeń, z czego około połowa 
funkcjonuje aktywnie oraz 26 fundacji. 
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zamieszczone są systematycznie aktualizowane: 
1) ewidencje: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

2) rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym 
stowarzyszeń kultury fizycznej; 

3) wykaz fundacji; 
które stanowią bazę danych o organizacjach. 
Głównymi obszarami działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych są: kultura 
fizyczna, sport, rekreacja, kultura i sztuka, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
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Rozdział II 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
2.1 Program obejmuje współpracę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy, działającymi na rzecz Powiatu i jego mieszkańców. 
2.2  Ilekroć w niniejszym programie mówi się o : 

a) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski; 
b) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu  

i wydziały Starostwa Powiatowego; 
c) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; 
d) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego; 
e) stronie powiatowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Starostwa 

Powiatowego znajdującą się pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
f) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu dostępny  

na stronie www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
g) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.); 
h) działalności pożytku publicznego – działalność społecznie użyteczna, prowadzona 

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 
ustawy;  

i) organizacji – należy przez to rozumieć podmioty Programu, tj.: organizacje 
pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia  
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  których ustawa nie 
uznaje za organizacje pozarządowe, ale są one objęte regulacjami ustawy i mogą 
prowadzić działalność pożytku publicznego, tj.: 
 podmioty kościelne: 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,  

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. 

j) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, na 2020 rok”; 

k) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ust. 1 
ustawy; 

l) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych dla organizacji, ogłoszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
http://www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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m) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869); 

n) inicjatywie lokalnej – jest to forma współpracy Powiatu z ich mieszkańcami, 
określona w art. 2 pkt 4 oraz w rozdz. 2a ustawy; 

o) współorganizacji przedsięwzięć promocyjnych – forma współpracy Powiatu  
z mieszkańcami polegająca na współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat, 
którą określa Uchwała Nr 86/392/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje 
pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne. 

 
 

Rozdział III 
REALIZATORZY ZAPISÓW PROGRAMU – ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

 
3.1 Podmiotami Programu są, z jednej strony, organy samorządu powiatowego, a z drugiej 
organizacje prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu, 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zdaniom tych organów. 
3.2 Organizacje współuczestniczą w kształtowaniu polityki Powiatu, w szczególności poprzez 
udział swoich przedstawicieli w: 

a) Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (w przypadku jej powołania);  
b) Powiatowej Społecznej Radzie dla Osób Niepełnosprawnych; 
c) Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. 

3.3 W realizacji Programu po stronie Powiatu uczestniczą: 
a) Rada Powiatu i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki finansowej i społecznej 

Powiatu; 
b) Zarząd Powiatu w zakresie realizacji polityki finansowej i społecznej powiatu 

wytyczonej przez Radę Powiatu; 
c) komisja konkursowa, w przypadku jej powołania, w zakresie przeprowadzania 

otwartego konkursu ofert oraz przedkładania Zarządowi propozycji wyboru ofert,  
na które proponuje się udzielenie dotacji; 

d) Wydział Promocji Starostwa Powiatowego, który w zakresie swych obowiązków  
ma m. in. prowadzenie ewidencji: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów 
sportowych i klubów sportowych, rejestru stowarzyszeń i wykazu fundacji, nadzór i 
kontrolę nad działalnością stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie 
Powiatu, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie współorganizacji 
przedsięwzięć promocyjnych, opracowywanie Programu współpracy i sprawozdania 
z jego realizacji. 

e) kierownicy, pracownicy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu 
w ramach swoich kompetencji określonych wewnętrznym regulaminem, statutem lub 
zarządzeniem. 
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 Rozdział IV 

ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAKRES PRZEDMIOTOWY-OBSZAR DZIAŁANIA 
 

4.1 Program jest wyrazem polityki władz Powiatu wobec organizacji, zmierzającej  
do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania i opartej na zasadach: 

a) pomocniczości przy suwerenności stron - która jest zasadą o charakterze ustrojowym, 
wskazuje podział zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, 
ukierunkowanych na umacnianie roli obywateli, ich wspólnot i organizacji, 
respektując ich odrębność, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania  
i rozwiązywania problemów oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa  
i administracji lokalnej. Zasada oparta jest na obopólnej chęci wzajemnych działań, 
dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych; 

b) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów  
na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem. Partnerstwo 
obejmuje współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność wszystkich 
uczestników w osiąganiu wytyczonych celów; 

c) efektywności – dążenie do osiągania zakładanych celów, ich realizacja w sposób 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, minimalizacja kosztów z tym związanych  
z poszanowaniem publicznych i prywatnych zasobów; 

d) uczciwej konkurencji i jawności – zakłada kształtowanie przejrzystych zasad, działań 
i procedur współpracy, opartych na równych i obiektywnych kryteriach dla wszystkich 
stron oraz prowadzenie ich w sposób nie budzący wątpliwości. Informacje 
przekazywane w sposób zrozumiały przez odbiorców i zapewniający łatwy dostęp do 
nich. 

4.2  Przedmiotowy zakres współpracy Powiatu z organizacjami określa art. 4 ust. 1 ustawy,  
w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym Powiatu - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) i ma 
charakter współpracy finansowej i pozafinansowej. Przedmiot współpracy Powiatu  
z organizacjami określa wspólne wykonywanie zadań publicznych o charakterze 
ponadgminnym w celu zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych. Zasadniczym 
kryterium podjęcia współpracy jest prowadzenie przez organizacje swojej działalności 
statutowej na terenie Powiatu, na rzecz jej mieszkańców. 
Sfera zadań publicznych obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym m.in.: 

a) pomoc społeczną; 
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
e) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie. 

 
Rozdział V 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓLOWE PROGRAMU 
 

5.1 Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem  
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a organizacjami. Służyć temu może wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów 
społecznych. Program zawiera wyznaczone cele, jakie stawiają sobie organizacje i samorząd 
w realizowanych przez siebie zadaniach. 
5.2  Program ma na uwadze w szczególności: 

a) poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu w oparciu o określone wcześniej 
potrzeby społeczne i sposoby ich zaspakajania; 

b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnych; 

c) umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, 
wspólnotę lokalną, tradycję; 

d) wykorzystanie zasady dialogu społeczno – obywatelskiego poprzez współpracę 
z organizacjami przy tworzeniu lokalnej polityki;  

e) integrację podmiotów wspólnie realizujących zadania Powiatu określone w ustawach 
poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w trybie powierzania 
wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 
na ich dofinansowanie; 

f) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych poprzez wspieranie 
działań zmierzających do pozyskania środków z zewnątrz na realizację zadań 
publicznych; 

g) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspakajania potrzeb 
społeczności lokalnej poprzez otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność  
i umożliwienie organizacjom z terenu Powiatu indywidualnego wystąpienia z ofertą 
realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które jest realizowane 
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej – zgodnie  
z art. 12 ustawy; 

h) realizacja zapisów: 

 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego; 

 Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022; 

 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego; 

 Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie pn.: „W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ” na lata 2016-2021; 

 Strategii Rozwoju Oświaty  Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-
2022; 

 Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku. 
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Rozdział VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH  
NA REALIZACJĘ   PROGRAMU 

 
6.1 Priorytetowe zadania publiczne określają cele, jakie stawiają sobie organizacje  
i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach.  
W zakresie bieżącej współpracy z organizacjami zadania, o których mowa, należą do 
jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 
w ramach swoich kompetencji określonych regulaminem lub statutem.  
6.2 Ustala się na rok 2020 następujące priorytetowe zadania publiczne, w zakresie 
współpracy finansowej i pozafinansowej Powiatu, które mogą być zlecone do realizacji 
organizacjom: 

a) w obszarze edukacji, oświaty i wychowania – prowadzenie placówek 
oświatowych, wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych 
integrujących lokalną społeczność; 

b) w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy – 
realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych poszukujących pracy, aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, wsparcie realizacji usług rynku pracy; 

c) w obszarze pomocy społecznej – organizowanie, wspieranie i prowadzenie 
systemu pieczy zastępczej i rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci trwale lub 
czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, prowadzenie domów opieki 
społecznej, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

d) w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów i grup 
środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby, 
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego; 

e) w obszarze kultury i sztuki – organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym, mającym na celu promocję dziedzictwa kulturowego 
Powiatu, organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic celem 
upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny  
i okresu powojennego, organizowanie imprez kulturalnych związanych  
z obchodzonymi jubileuszami mających pozytywny wpływ na promocję Powiatu, 
udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz innych przedsięwzięciach 
kulturalnych, wsparcie działań grup inicjatywnych działających w sferze kultury, 
wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu  
i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu; 

f) w obszarze profilaktyki, ochrony zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego 
– podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców Powiatu, promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie 
uzależnieniom, wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 
odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, realizacja przedsięwzięć 
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w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, informowanie ludności Powiatu 
o istotnych zagrożeniach na terenie Powiatu  zależnie od pory roku; 

g) w obszarze kultury fizycznej i turystyki – organizacja, koordynacja i uczestnictwo 
w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu,  
w szczególności o charakterze  otwartym, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu z uwzględnieniem 
działań promujących Powiat poprzez organizacje;  

h) w obszarze działań wspomagających organizacje, aktywność obywatelską, rozwój 
wspólnot i wolontariat - wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, lokalowe, 
integracyjne dla członków organizacji, wsparcie w wykonaniu ustawowych zadań 
publicznych i oddolnych inicjatyw organizacji, popularyzacja idei wolontariatu 
poprzez organizację imprez i promocję,  wspieranie merytorycznej i finansowe 
organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym 
unijnych;  

i) w obszarze ekologii i ochrony zwierząt – prowadzenie działalności edukacyjnej, 
informacyjnej, wydawniczej w myśl zasady o zrównoważonym rozwoju społeczno-
gospodarczym, bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których 
jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój, prowadzenie 
działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska, ochrony życia i zdrowia 
ludzi i zwierząt, promocja szlaków turystycznych; 

j) w obszarze działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego - organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym  
i ponadlokalnym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu, propagowanie 
tolerancji i poszanowania mniejszości narodowych. 

6.3 W zakresie realizacji zadań publicznych przyjmuje się jako priorytet także działania  
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami poprzez wykorzystywania możliwości dofinansowania przygotowywanych 
przez organizacje projektów ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych.   
6.4 W ramach zadań priorytetowych wymienionych w Programie Zarząd określi szczegółowe 
rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość 
środków na poszczególne zadania. 
6.5 W 2020 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się 
kwotę co najmniej 1 300 000 tys. złotych, w tym także na: 

a) dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  prowadzonych przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Kędzierzynie-Koźlu; 

b) dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie. 

6.6 Zadania zlecone przez Powiat organizacjom są realizowane w oparciu o możliwości 
finansowe Powiatu. Ostateczna kwota środków planowanych na realizację zadań we 
współpracy z organizacjami zostanie potwierdzona uchwałą budżetową Rady Powiatu  
na 2020 r.  
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Rozdział VII 
FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
7.1 Współpraca Powiatu z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych  
w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu i ma charakter 
współpracy: 

a) finansowej - zlecanie realizacji zadań publicznych, umowy o wykonanie inicjatywy 
lokalnej, umowy partnerstwa; 

b) pozafinansowej - wzajemne informowanie, konsultowanie aktów normatywnych, 
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym. 

7.2 Podstawowym trybem zlecania zadań publicznych i przekazywania dotacji dla organizacji 
jest w zasadzie tryb określony w ustawie. 
Inny tryb można zastosować tylko wtedy, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.  
Przepisami odrębnymi, o które tutaj chodzi są np.: 

a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 
ze zm.); 

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.); 

c) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481). 
d) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/56/2007 Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, Uchwałą Nr XIII/73/2007 Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

7.3 Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w szczególności poprzez 
zlecanie przez Zarząd organizacjom realizacji zadań publicznych (jako zadań zleconych  
w rozumieniu art. 127 ust. 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych - dotacje celowe) na zasadach określonych w ustawie i może mieć 
formy: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, lub 

b) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na     
dofinansowanie ich realizacji (w tym dofinansowanie wkładu własnego organizacji do 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł 
zewnętrznych). 

7.4 Współpraca finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 
może być prowadzona w szczególności poprzez: 

a) wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań odbywa się w trybie ogłaszanego 
przez Zarząd otwartego konkursu ofert (w tym celu Zarząd powoła komisję 
konkursową) chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. W konkursie 
nie uczestniczą jednostki podległe i nadzorowane przez Powiat; 
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b) Powiat może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej 
organizacji – z pominięciem konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz przyznania 
dofinansowania określa art. 19a ustawy; 

c) Powiat może zawierać z organizacjami umowy partnerskie, o których mowa w art. 5 
ust. 2 pkt 7 ustawy; 

d) Powiat może zawierać umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w art. 19b ustawy, określone odrębną uchwałą Rady Powiatu; 

e) wspieranie oraz powierzanie zadań na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym lub na podstawie umów międzynarodowych (jeżeli na 
realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające 
zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych); 

f) W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych, bądź wykazania nowatorskiej metody 
działania, organizacje mogą złożyć wniosek o realizację wykonania zadania 
publicznego, (także innego zadania niż określonego w priorytetowych zadaniach 
publicznych Programu, oraz takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, 
w tym przez organy administracji publicznej), na zasadach określonych w art. 12 
ustawy. W tym względzie jednym z kryteriów podjęcia efektywnej współpracy w 
realizowaniu wspólnych przedsięwzięć jest ocena potencjału organizacji, tj. 
doświadczenia w realizacji usług publicznych danego rodzaju, w dysponowaniu 
pieniędzmi publicznymi, posiadanie kadry, wolontariuszy oraz  pewności wykonania 
zleconych zadań. 

7.5 Za priorytet uznaje się przyznawanie dotacji organizacjom na pomoc w zapewnieniu 
wymaganego wkładu własnego w projektach organizacji zgłaszanych do dofinansowania  
ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, pod warunkiem, że przedmiot projektu będzie 
mieścił się w obszarze zadań priorytetowych Powiatu.  
7.6 Na stronie powiatowej w BIP Powiatu: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, w zakładce 
organizacje pozarządowe/druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych dostępne 
są wzory druków dotyczące realizacji zadań publicznych zgodnie z rozporządzeniami: 

a) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia  
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczą realizacji 
zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert ("zwykłych" konkursów i 
konkursów z regrantingiem - oddzielne formularze) albo w trybach, o których mowa 
w art. 11a- 11c ustawy. 

b) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia  
24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego 
wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 
Uproszczony wzór oferty i sprawozdania dotyczy realizacji zadania publicznego,  
o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy (tzw. „mały grant”). 

7.6.1 Na stronie powiatowej w BIP Powiatu: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, w zakładce 
organizacje pozarządowe/druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych dostępny 
jest wzór wniosku na współorganizację przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przedsięwzięć 
promocyjnych, o których mowa w pkt. 2.2 lit o) niniejszego Programu. 

http://www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
http://www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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7.7 Współpraca finansowa pomiędzy Powiatem a organizacjami odbywa się każdorazowo  
po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań 
publicznych, ogłoszonym przez Powiat. Organizacje realizujące zadania publiczne  
na podstawie zawartych umów zobowiązane są do informowania o fakcie współorganizacji, 
objęciu patronatem honorowym, współfinansowaniu lub finansowaniu realizacji zadania 
przez Powiat poprzez wykorzystanie materiałów promocyjnych Powiatu (np. logotypy, 
banery).  
7.8 Bieżący monitoring, kontrolę merytoryczną i finansową wykonywanych zadań prowadzą 
właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Powiatu. 
7.9 Współpraca pozafinansowa może odbywać się poprzez: 

a) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

b) konsultowanie projektów uchwał i aktów dotyczących sfery zadań publicznych,  
o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami, w tym Programu 
współpracy z organizacjami oraz z  Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 
w przypadku jej powołania; 

c) współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,  
w szczególności z Unii Europejskiej poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania; 
popularyzacja informacji o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszu Społecznym i systemach zarządzania nimi (Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej włącznie z Lokalnym Punktem 
Informacyjnym o Funduszach Europejskich (LPI), mieszczące się przy Starostwie 
Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu); 

d) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu 
stanowiących własność Powiatu na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia 
o charakterze okazjonalnym (z wyłączeniem zajęć o charakterze cyklicznym); 

e) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 
działaniach poprzez publikowanie na internetowej stronie powiatowej ważnych 
informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Powiat jak i przez 
organizacje; 

f) udział organizacji w przygotowaniu harmonogramu współorganizacji przedsięwzięć 
promocyjnych – zgłaszanie propozycji; 

g) obejmowanie patronatem honorowym Starosty Powiatu wydarzeń posiadających 
szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Powiatu, planowanych  
do realizacji przez organizacje; 

h) przekazywanie organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach, 
materiałów informacyjnych i promocyjnych; 

i) nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu, 
aktualizacja bazy danych o organizacjach na stronie powiatowej; 

j) możliwość organizowania szkoleń, konsultacji przez Starostwo Powiatowe dla 
organizacji; 

k) prezentację dorobku środowiska organizacji i promowanie ich osiągnięć na stronie 
powiatowej oraz udzielenie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami  
o podobnej działalności statutowej; 
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l) współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej 
powołania; 

m) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu. 

 
 
 

Rozdział VIII 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA 

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
 

8.1 Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy Zarząd każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych powołuje, w drodze uchwały, komisję konkursową  
do opiniowania złożonych przez organizacje ofert, określając imienny skład  
i regulamin pracy komisji oraz wskazuje jej Przewodniczącego. 
8.2 W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) przedstawiciele Zarządu i Starostwa Powiatowego lub komórek organizacyjnych 
Powiatu; 

b) przedstawiciele organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące 
udział w konkursie; 

c) w pracach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

8.3 Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje  
w następujących przypadkach: 

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub 
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 
8.4 Do wszystkich członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 
Każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia. 
8.5 Prace komisji konkursowej prowadzone są jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział  
co najmniej połowa jej składu. Decyzje komisji konkursowej podejmowane są zwykłą 
większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.  
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
8.6 Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym. Ostateczną decyzję  
o wyborze oferty na realizację zadania publicznego dokonuje Zarząd po zapoznaniu się  
z oceną komisji. 
8.7 Skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy zostanie opublikowany na stronie 
powiatowej, w BIP Powiatu i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-
Koźlu. 
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Rozdział IX 
OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
9.1 Sposób realizacji programu jest poddany ewaluacji, której celem będzie ocena wpływu 
Programu na wzmocnienie współpracy. 
Sposobem oceny realizacji programu jest sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy, które zostanie zamieszczone na stronie powiatowej w BIP, w zakładce 
organizacje pozarządowe/konsultacje społeczne/Program współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok. 
9.2 Wskaźniki efektywności programu: 

a) liczba ogłoszonych konkursów ofert; 
b) liczba ofert złożonych w konkursach ofert, w tym liczba organizacji; 
c) liczba ofert złożonych w innych trybach przewidzianych ustawą; 
d) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizacje 

zadań publicznych przez organizacje;  
f) liczba inicjatyw publicznych podejmowanych przez podmioty Programu objętych 

patronatem Starosty Powiatu; 
g) liczba umów, które nie zostały zrealizowane, lub zostały rozwiązane przez Powiat 

z przyczyn zależnych od organizacji lub na wniosek organizacji; 
h) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje; 
i) informacje na temat innych aspektów współpracy. 

9.3 Bieżącym monitoringiem w ramach realizacji zadań Programu współpracy zajmują się 
właściwi merytorycznie pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 
odpowiedzialni za współpracę z organizacjami. 
Uwagi, wnioski, propozycje oraz zastrzeżenia dotyczące bieżącej realizacji Programu 
organizacje mogą zgłaszać Zarządowi celem usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy 
Powiatu z podmiotami Programu.  
Wszystkie komórki organizacyjne realizujące zadania publiczne we współpracy  
z organizacjami przekazują zbiorcze sprawozdania  z wykonania Programu do Wydziału 
Promocji i uczestniczą w monitoringu Programu. 
 

                                                               Rozdział X 
           SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMUN ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 

 
10.1  Program współpracy Powiatu z organizacjami został opracowany w Wydziale Promocji 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających 
z realizacji Programu w poprzednich latach. Program zakłada możliwość uwzględnienia 
nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. 
10.2 Uchwałą Nr   /   /2019 Zarządu Powiatu z dnia …… ……. 2019 r. przyjęto projekt 
Programu i poddano konsultacjom społecznym z organizacjami zgodnie z  Uchwałą  
Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  



                                    Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi  

                                 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok.  
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczono na stronie powiatowej w terminie  
7 dni przed ich rozpoczęciem. 
Informację o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem Programu zostały umieszczone na 
stronie powiatowej, w BIP Powiatu i na tablicy ogłoszeń. 
10.3 W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji umożliwiono zgłaszanie ich 
za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.kedzierzyn-kozle.pl   
oraz pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego.  
10.4 Projekt Programu nie przekazano do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zakończeniem jej II kadencji w 2017 r. 
10.5 W trakcie okresu konsultacji wpłynęły/nie wpłynęły uwagi i propozycje ze strony 
organizacji. 
 

Rozdział XI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
11.1 Zarząd w terminie wskazanym w ustawie przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji 
Programu. 
11.2 Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy  
o zamówieniach publicznych.  
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