
                     
Uchwała Nr 16/III/2010 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

 
 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 
 
 
 
Na podstawie  art.4 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. z 2003 r. Nr 96 , poz.873 z późn. zm./, zgodnie 
z uchwałą nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu: Nr 630/2010 z dnia 19 
listopada 2010 r. oraz Nr 638/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia 
konsultacji. 
 

 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Rada Powiatu w Kłobucku uchwala Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   
na rok 2011, stanowiący  załącznik  do uchwały. 

   
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  w Kłobucku. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik do Uchwały Nr 16/III/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2010 roku 
 
 
PROGRAM  WSPÓŁPRACY  POWIATU  KŁOBUCKIEGO  Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  ORAZ  
PODMIOTAMI  WYMIENIONYMI  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
    I O WOLONTARIACIE NA  ROK  2011  ROK 

 
 

Rozdział I . Postanowienia ogólne. 
 
Współpraca realizowana jest w oparciu o roczny program uchwalany przez Radę Powiatu Kłobuckiego 
i realizowana jest m.in. poprzez zlecanie realizacji zadań powiatu w formie ich wspierania lub 
powierzania  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich  realizacji. 
 
Ilekroć w niniejszym programie 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. Nr 96, poz.873, z późn .zm./, 
2) działalności pożytku publicznego – działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez 
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to nie będące jednostkami sektora finansów 
publicznych , w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , w tym fundacje i stowarzyszenia, 
4) organizacjach pożytku publicznego – organizacje pozarządowe oraz 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, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku  publicznego a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które 
spełniają wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników, 
5)Programie – należy przez to rozumieć „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2011 rok”, 
6) środkach publicznych -  należy przez to rozumieć środki publiczne, o których mowa w ustawie o 
finansach publicznych, przeznaczonych na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy, 
7) dotacji – dotacja w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 
157,poz.1240/, 
8) otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć konkurs na dotacje z budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na realizację zadań powiatu, 
9) komisji konkursowej – Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w celu 
zaopiniowania ofert, 
10) sferze zadań publicznych – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art.4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
11) powiecie – należy rozumieć Powiat Kłobucki, 
12) zadaniach powiatu – zadania publiczne, należące do zakresu działania powiatu według ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, 
z późn .zm./, 
13) powiecie i samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć zarówno organy samorządowe 
jak i jednostki organizacyjne Powiatu Kłobuckiego, realizujące określone zadania publiczne, należące 
do zadań powiatu. 
 

Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu. 
 

1. Głównym celem Programu  jest budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i 
organizacjami pozarządowymi poprzez  wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów 



społecznych oraz stwarzanie odpowiednich warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw na 
rzecz lokalnej społeczności. 
 
2. Celami szczegółowymi Programu są : 
 
1) racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych, 
 
2) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 
 
3) zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców, 
 
4) integracja i wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych . 

 
Rozdział III. Zasady współpracy. 

 
 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy odbywa się na zasadach: 
 
1) pomocniczości – oznacza to, że Powiat Kłobucki powierza organizacjom realizację zadań 
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami kształtowane 
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na warunkach 
określanych stosowną umową lub porozumieniem, 
4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 
realizacji zadań publicznych, 
5) uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie 
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także stosowania tych 
samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich 
finansowania, 
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami są 
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i 
kryteriów podejmowania decyzji. 

 
Rozdział IV. Zakres przedmiotowy. 

 
Zakres przedmiotowy Programu określa art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, który wyznacza zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje wszystkie istotne 
przedmioty wspólnego zainteresowania samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

 
Rozdział V. Formy współpracy. 

 
1. Współpraca Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o których  mowa 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w 
formach zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie  poprzez: 
 
1/ powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji, w drodze otwartego  konkursu ofert , chyba , że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania, 
 
2/ wspieranie takich działań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, w drodze 
otwartego konkursu ofert , chyba , że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania, 
 
3/ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, w celu 
zharmonizowania tych kierunków , 
 
4/ konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji , 
 
5/ wspólnej organizacji przedsięwzięć o zasięgu przynajmniej powiatowym ,  
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6/ sprawowanie patronatu Starosty Kłobuckiego nad konkursami , zawodami , pomoc w ich    
organizacji i fundowanie nagród , 
 
7/ przekazywania informacji o możliwościach korzystania z funduszy europejskich oraz możliwości 
złożenia oferty  przez organizację pozarządową z własnej   inicjatywy , 
 
8/ informowania społeczeństwa o udziale organizacji pozarządowych w pracach na  rzecz powiatu  w 
lokalnych gazetach , publikacjach i tablicach informacyjnych , 
 
9/ wspierania inicjatyw organizacji na rzecz społeczności lokalnej w postaci nieodpłatnego     
udostępniania lokalu, sprzętu czy umieszczenia informacji na  stronach internetowych powiatu , 
 
10/ zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w jury otwartego konkursu  
ofert, 
 
11/ udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w 
szczególności poradnictwa i doradztwa. 

 
VI. Priorytetowe  zadania publiczne  na 2011 rok : 

 
Ustala się następujące zadania priorytetowe Powiatu, które mogą być zlecone do realizacji     
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2011 : 
 
1/ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  
wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych / artystycznych , służących upowszechnianiu rodzimej 
kultury i sztuki oraz mających szczególne znaczenie dla utrzymywania i pielęgnowania  tradycji 
narodowej /np. rocznic i świąt państwowych/. 
 
2/  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu : 
organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej  oraz 
społeczeństwa  Powiatu Kłobuckiego. 
 
3/  w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego : 
wspieranie działań i konkursów służących pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań     
dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
 
 4/  w dziedzinie pomocy społecznej: 
-  działania wspierające i ochronne na rzecz dzieci , młodzieży i rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej , 
  
- działania mające na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych. 
 
5/ w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia : 
-  wspieranie działań mających na celu promocję ochrony zdrowia i zdrowego stylu  życia , 
-  wspieranie działań profilaktycznych w zakresie edukacji zdrowotnej . 

 
VII. Okres realizacji Programu. 

 
1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 
 
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań w 2011 roku. 
 

VIII. Sposób realizacji Programu. 
 

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert wg procedur określonych w ustawie oraz 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania zadania/ Dz.U. z 2005 r., Nr 264, poz.2207/. 
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2. Zarząd Powiatu może na wniosek organizacji pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art.3 
ust.3 ustawy, zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji określa art.19a ustawy. 

 
IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu. 

 
W 2011 roku  na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem , w ramach otwartego 
konkursu ofert , przeznacza się kwotę 87 tysięcy złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w 
budżecie Powiatu na 2011 rok. 
 

X. Sposób oceny realizacji Programu. 
 

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w 
szczególności: 
 
1)  liczby ogłaszanych otwartych konkursów ofert, 
 
2)  liczby ofert, które wpłynęły od organizacji, 
 
3)  liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach    
     środków finansowych przekazywanych organizacjom przez Powiat Kłobucki, 
 
4)  wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu, 
 
5)  liczby osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje, 
 
6)  liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Powiat, 
 
7)  stopnia zgodności  realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami    
     przyjętymi w Programie. 
 
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmuje się Pełnomocnik ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. 
 
3. Zarząd Powiatu, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 r., przedłoży Radzie Powiatu 
sprawozdanie z realizacji Programu. 

 
XI. Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji. 

 
1. Roczny Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi opracowano po 
konsultacjach przeprowadzonych  w sposób i na zasadach określonych w uchwale Nr 303/XII/ 2010 
Rady Powiatu z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
2. Konsultacje prowadzono za pomocą strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz 
w formie wyrażenia pisemnej opinii skierowanej na adres wymieniony w § 3 ust. 2 uchwały . 
 
3.Wraz z ogłoszeniem zamieszczono właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji oraz formularz 
przyjmowania uwag i wniosków, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 
 
4. Informację o konsultacjach ogłoszono: 
 
1) na stronie internetowej Starostwa, 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa. 
 
5. Informację o rozpoczęciu konsultacji publikowano w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem. 
 
6. Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji wynosił 10 dni. 
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7. Po zakończeniu konsultacji sporządzono zestawienie wszystkich uwag i wniosków, w celu 
rozpatrzenia ich przez Zarząd Powiatu. 
 
8. W terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowano informację z ich przebiegu i 
podano ją do publicznej wiadomości : na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej  i 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 
 
9. Następnie projekt Programu przedłożono Radzie Powiatu celem jego uchwalenia. 
 

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert. 

 
1. Komisję Konkursową powołuje zarządzeniem Starosta Kłobucki.                   
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

3. Obecność członków komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa. 

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

5. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.  

6. Komisja bada oferty pod względem formalnym i ocenia oferty zgodnie z punktacją określoną w 

ogłoszeniu o konkursie . 

7. Postępowanie składa się z dwóch etapów: 

1) w pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa: 
a/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert, 
b/ ocenia oferty pod względem formalnym, 
c/ odrzuca oferty, które nie spełniają warunków formalnych bądź za zgodą Starosty wzywa do ich 
uzupełnienia. 
 
2) w drugim etapie konkursu, komisja konkursowa  analizuje merytoryczną zawartość ofert, 
przygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej ( najkorzystniejszych ) oferty /t /.   
 
8. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę: 
 
a) spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu, 
b) prowadzenie przez podmiot działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem, 
c) posiadanie fachowej i odpowiednio wyszkolonej kadry zapewniającej prawidłową realizację zadania, 
d) posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, 
e) zaplecze lokalowe, 
f) udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej,   
g) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania, 
h) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 
i) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z 
celami zadania, 
j) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, 
zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone  w ramach projektu, 
k) dotychczasową współpracę podmiotu ze Starostwem Powiatowym. 
 
9. Komisja wskazuje najkorzystniejszą ofertę lub najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów 
określonych w ogłoszeniu.  
 
10. Z  przebiegu konkursu  Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 
a) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej, 
b) liczbę zgłoszonych ofert,  
c) wskazanie ofert najkorzystniejszych, 
d) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej, 
e) podpisy członków komisji konkursowej.  
 
11.Do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu przedstawione zostaną oferty,  które uzyskają największą 
ilość punktów. 
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12. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej  w ofercie. 
 
13. Komisja może zaproponować Zarządowi Powiatu przyznanie dotacji więcej niż jednemu oferentowi  
w danej dziedzinie konkursu. 
 
14. Ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały. 
 
15. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, po rozdysponowaniu przez Zarząd Powiatu całości 
środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2011 r. w danej dziedzinie, w roku 
budżetowym, na który przyznana jest dotacja.  
 

XIII. Postanowienia końcowe. 
 
1.Uchwalony Program podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie 
internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego. 
 
2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
 
3. W sprawach nie uregulowanych w Programie Współpracy mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ Dz.U. z dnia 29 maja 
2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm./. 
 
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Zarząd  przedłoży Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia 2012 r. 
 
5. Sprawozdanie opublikowane będzie na stronie internetowej Powiatu Kłobuckiego. 
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