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                                                                                                          Załącznik do Uchwały Nr  VI/78/2007 
                                                                                                      Rady Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                     z dnia 5 kwietnia 2007 r. 

 
Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2007 

 
Wstęp 

 
Realizując konstytucyjna zasadę pomocniczości, Powiat Gryfiński uznaje prawo 
obywateli do samodzielnego określania się i rozwiązywania problemów lokalnych, 
także tych należących do sfery zadań publicznych. Ponadto Powiat wspiera 
inicjatywy, które mieszkańcy powiatu, organizacje, stowarzyszenia, fundacje czy 
kluby sportowe podejmują w przedmiocie zwiększenia obszarów współpracy 
pomiędzy administracja publiczną a sektorem pozarządowym, przyczyniając się 
tym do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Właśnie 
organizacje te stają się istotnymi partnerami samorządu w realizacji zadań 
publicznych. Stanowią niejako pomost pomiędzy obywatelami a administracją, 
aktywizują społeczność, rozwiązują jej problemy, tworzą koloryt powiatu  
i stanowią o jego kapitale społecznym. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
      § 1.1. Niniejszy „Program” jest ściśle związany i spójny z założeniami 
określonymi w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
     2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
1) programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2007; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

3) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Gryfiński;  
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gryfinie; 
5) organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku 

publicznego podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 
6) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa  

w art. 11 ust. 2 ustawy; 
7) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 i art. 131 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.); 

8) Wieloletnim Programie Współpracy – należy przez to rozumieć Wieloletni 
Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
3. Nadrzędnym celem Programu jest zaspakajanie zbiorczych potrzeb 

mieszkańców, jak również rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przy 
udziale aktywności społeczności lokalnej. 
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4. Intencją Powiatu jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, 
będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu 
społecznego, opartego o zasady współpracy określone w Wieloletnim Programie 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

 
Rozdział 2  

Cele programu 
 

     § 2.1. Program przede wszystkim ma na celu realizację zadań, które  
w sposób istotny przyczynią się, dzięki aktywnej postawie obywateli, do 
rozwiązywania występujących problemów społeczności lokalnej. 
     2. Ponadto Program ma na celu: 
1) integrację podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy, prowadzących 

działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych; 
2) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 

organizacjom pozarządowym występowanie z ofertą realizacji konkretnych 
zadań publicznych; 

3) rozwój serwisu informacyjnego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w celu wzajemnej wymiany informacji  
o polach działania i zadaniach, podejmowanych inicjatywach, opracowanych 
programach, ogłaszanych konkursach itp.; 

4) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji  
w powiecie; 

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 
powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich; 

6) wyłonienie reprezentacji organizacji w powiecie, w celu bardziej szczegółowego 
wypracowania programów współpracy na kolejne lata; 

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych powiatu przez 
włącznie do ich realizacji organizacji pozarządowych; 

8) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 
9) intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz powiatu i regionu; 

10) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
przedsiębiorczość. 

 
Rozdział 3 

Formy współpracy 
 

     § 3.1 Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami realizowana będzie  
w następujących formach: 
1) pozafinansowych dotyczą sfer informacyjnej, organizacyjnej, szkoleniowej, oraz 

w innych, określonych szczegółowo w Wieloletnim Programie Współpracy; 
2) finansowych polegających na zleceniu organizacjom pozarządowym  

i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań 
publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach 
określonych w ustawie, które mogą mieć formy:  
a) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji; 
b) wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji; 
3) oraz innych określonych w Wieloletnim Programie Współpracy. 
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Rozdział 4 
Priorytety w realizacji zadań publicznych 

 
     § 4.1. Do priorytetowych zadań Powiatu Gryfińskiego do realizacji w roku 2007 
we współpracy z podmiotami Programu należą: 
1) zorganizowanie I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gryfińskiego; 
2) utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych  

w strukturach Urzędu; 
3) opracowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych  

i przygotowanie Informatora Organizacji Pozarządowej 
4) organizacja akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na organizacje pożytku 

publicznego działające na terenie powiatu; 
5) współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie  

w zakresie realizacji wspólnych programów społecznych i gospodarczych, 
wspomagających rozwój przedsiębiorczości; 

6) popularyzacja działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego w mediach lokalnych, 

7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy 
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych; 

8) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania 
środków z funduszy unijnych; 

9) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 
10) szkolenie dla liderów organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego poszerzających ich wiedzę i umiejętności zarządzania organizacją; 
11) zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie propozycji złożonych we 

wnioskach do 30 czerwca 2007 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

     § 5.1. Wdrażanie Programu służy osiąganiu celów określonych  
w Wieloletnim Programie Współpracy. 

2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań rokrocznie określa 
uchwała budżetowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
     4. Zmiany w „Programie” mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie.  
     5. Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w terminie do 31 marca każdego 
roku sprawozdanie z realizacji współpracy w roku poprzednim. 
     6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowania mają 
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy 
Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
  
 
 


