
 
 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA ROK 2005 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Powiatu Gryfińskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2005”, zwanym dalej „Programem”, jest 
mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 
873 z późniejszymi zmianami); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 
marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 2004r. Nr 64, poz. 593 z 
późniejszymi zmianami); 

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć osoby prawne lub 
jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 
ustaw, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, 
w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy 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 oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego; 

4) dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69ust.4 pkt 1 lit. d 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2003r.     
Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). 

2.  Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego i jego mieszkańców. 

 
 

Rozdział II 
Cele współpracy 

 
§ 2 

 

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu 
Nr XXI/258/2004r.  
z dnia  29 grudnia 2004r.  



1. Celem współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi jest 
zdynamizowanie działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich 
skuteczności i efektywności. 

2. Strategicznym celem współpracy, o której mowa w ust. 1 jest: 
1) objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej; 
2) poszerzanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim 

wolontariatu; 
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym 

organizacjom równych szans w realizacji zadań publicznych, przez 
powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednoczesnym 
zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. 

3. Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się 
poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz 
wypracowywanie, ustanawianie i przestrzeganie standardów. 

 
Rozdział III 

Zasady współpracy 
 

§ 3 
 

1. Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się 
na zasadach : pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza 
uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem 
publicznym, a sektorem obywatelskim ukierunkowane na umacnianie 
obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu 
państwa i administracji lokalnej. 

3. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do 
niezależności  
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów 
rozwiązywania problemów i zadań. 

4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w 
identyfikowaniu  
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na 
ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując 
się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach. 

5. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie 
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. 

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie 
przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach 
wyboru realizatora zadania publicznego. 

 
Rozdział IV 

Przedmiot współpracy – obszary i zadania. 
 

§ 4 
 

Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005 
obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:  
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 



3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; 
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
9) kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji; 
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
13) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe; 
14)  upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz  równych 

praw kobiet i mężczyzn; 
15) działalności charytatywnej; 

 
Rozdział V 

Formy współpracy 
 

§ 5 
 

1. Organizacje pozarządowe wyrażają wolę współpracy i chęć działania na rzecz 
Powiatu Gryfińskiego oraz jego mieszkańców między innymi poprzez wypełnienie 
i aktualizowanie ankiet przygotowanych przez Starostwo Powiatowe oraz 
uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach i spotkaniach organizowanych 
przez Powiat. 

2.  Powiat Gryfiński podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w 
formie: 
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na 

zasadach określonych w:  
a)  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
b)  ustawie o pomocy społecznej,  

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 
realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez: 

a) publikowanie informacji na stronach internetowych Powiatu-
www.gryfino.powiat.pl, 

b) publikowanie informacji w prasie lokalnej, 
c) stworzenie bazy informacyjnej organizacji( baza e-mail), 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych dotyczących sfer współpracy poprzez udostępnianie projektów 
tych aktów na stronach internetowych Starostwa powiatowego i na tablicy 
ogłoszeń, 

4) organizowania szkoleń i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom 
pozarządowym, 

5) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji 
pozarządowych, 

6) udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali, sal konferencyjnych w 
celu realizacji zadań organizacji pozarządowych, 

7) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, 
ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu 
działania. 



 
Rozdział VI 

Podmioty programu współpracy 
 

§6 

 Za przebieg programu zgodnie z jego założeniami odpowiadają: 
  
1) ze strony powiatu: 

a) Rada Powiatu– w zakresie uchwalania rocznych programów współpracy z 
organizacjami oraz utrzymywania z nimi kontaktów, 

b) Zarząd Powiatu – w zakresie koordynacji programu i dysponowania środkami 
wydzielonymi w budżecie powiatu na współpracę z organizacjami, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

c) wydziały starostwa i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu – w 
zakresie bieżącej współpracy, odpowiednio do zakresu merytorycznego 
działania związanego z zadaniami organizacji oraz innych zadań wskazanych 
w programie, 

d) Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział 
Organizacji i Spraw Obywatelskich – poprzez utrzymywanie bieżących 
kontaktów pomiędzy powiatem a organizacjami, 

2) Zespół Konsultacyjny złożony z przedstawicieli organizacji i organów powiatu. 
 
 

Rozdział VII 
Realizacja Programu Współpracy 

 
§ 7 

 
1.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, Starosta Powiatu Gryfińskiego 

wskazuje jednostki organizujące konkursy oraz powołuje Komisje Konkursowe i 
określa warunki konkursów w drodze zarządzenia. 

2.  W skład poszczególnych Komisji Konkursowych, których zadaniem jest 
przeprowadzenie konkursu oraz przedłożenie wyników konkursu do 
zatwierdzenia  wchodzą: 
1)  Członek zarządu, 
2)  3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
3)  2 specjalistów w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu, 
4)  1 przedstawiciel jednostki organizującej konkurs, 

3.  Trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wybierają, co najmniej 3 osoby 
reprezentujące organizacje pozarządowe w Zespole Konsultacyjnym z bazy 
przedstawicieli organizacji wyznaczonych do komisji konkursowych. 
 
 

Rozdział VIII  
Dotacje 

 
§ 8 

 
1. Zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań Powiatu na zasadach 

określonych w ustawie, może mieć formy: 



a) powierzania wykonywania zadań powiatu, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

b) wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

 
Zasady i tryb przyznawania dotacji podmiotom Programu określa ustawa oraz akty 
wykonawcze. 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli 
wykonywania zleconego zadania określa ustawa oraz akty wykonawcze. 
 
2. Dotacje nie mogą być udzielone na: 

1) działalność polityczną, religijną, lub związkową, 
2) prowadzenie działalności gospodarczej, 
3) zakup nieruchomości, 
4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących     

działalność pożytku publicznego, 
5) ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej , opłacanie składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłatę świadczeń pieniężnych. 
 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
§ 9 

 
1.  Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określa uchwała budżetowa 

Starostwa Powiatowego na rok 2005. 
 

 


