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           Załącznik do Uchwały Nr 
                                                                       Rady Powiatu Lidzbarskiego 

                                                                                     z dnia ……  
 
 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY 
  

POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
na 2016 rok 

 
 

Rozdział I.  
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 
§ 1. Głównym celem współpracy Samorządu Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami 
pozarządowymi jest budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną  
 i organizacjami pozarządowymi oraz poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców powiatu 
poprzez włączenie  sektora pozarządowego w realizację zadań publicznych. 
 
§ 2. Celami szczegółowymi są:  

1) wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu; 

2) upowszechnianie edukacji ekologicznej poprzez ochronę przyrody i kształtowanie 
postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw prac plastycznych, 
fotografii, konkursów, publikacji, spotów ekologicznych, warsztatów itp.; 

3) edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia poprzez organizacje kampanii 
społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców 
powiatu lidzbarskiego lub wybranej grupy społecznej; 

4) integracja społeczeństwa  powiatu lidzbarskiego z osobami niepełnosprawnymi 
poprzez  organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
§ 3. Realizacja powyższych celów powinna przyczynić się do rozwoju aktywności 
obywatelskiej mieszkańców powiatu, umocnienienia w nich odpowiedzialności za swoje 
środowisko lokalne, tworzenia więzi społecznych i tym samym budowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz efektywnego zaspokajania potrzeb różnych grup społecznych. 

 
Rozdział II.  

Zasady współpracy  
  
§ 4. Współpraca Samorządu Powiatu Lidzbarskiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, 
opiera się na następujących zasadach: 

1) Zasada pomocniczości – Samorząd Powiatu Lidzbarskiego, respektując odrębność i 
suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do 
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do 
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sfery zadań publicznych, i w takim zakresie, na zasadach określonych w stosownych 
aktach prawnych, wspiera ich działalność; 

2) Zasada suwerenności stron – stosunki pomiędzy Samorządem Powiatu Lidzbarskiego, 
a Organizacjami Pozarządowymi kształtowane są z poszanowaniem własnej 
autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej; Samorząd Powiatu 
Lidzbarskiego i Organizacje Pozarządowe nie pretendują do narzucania sobie 
nawzajem zadań, szanują swoją autonomię, zgłaszają wzajemne propozycje i 
deklarują gotowość wysłuchania podobnych propozycji drugiej strony; 

3) Zasada partnerstwa – Samorząd Powiatu Lidzbarskiego traktuje Organizacje 
Pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów 
społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązania oraz realizacji zadań publicznych. 
Organizacje Pozarządowe na zasadach wynikających z odrębnych przepisów i w 
formach określonych w ustawach, aktywnie uczestniczą w organizowanych 
spotkaniach tematycznych   i szkoleniach,  konsultacjach i rocznych programów 
współpracy, definiują problemy  i wypracowują sposoby ich rozwiązywania; 

4) Zasada efektywności – Samorząd Powiatu Lidzbarskiego, przy zlecaniu organizacjom 
pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz 
z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych. 
Organizacje pozarządowe realizują wspierane finansowo przez Samorząd zadania 
publiczne w sposób  racjonalny i ekonomiczny; 

5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności - Samorząd  Powiatu Lidzbarskiego 
udostępnia współpracującym z nim Organizacjom Pozarządowym informacje o 
zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 
Samorząd Powiatu Lidzbarskiego stosuje takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert 
konkurujących podmiotów.  

 
 

Rozdział III.  
Zakres przedmiotowy  

 
§ 5. Współpraca Samorządu Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi 
obejmuje sfery pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odpowiednio do 
terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w 
zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, 
stowarzyszeń.   
 
 

 
Rozdział IV. 

Formy współpracy (finansowe i pozafinansowe)  
 

 § 6.1 Samorząd Powiatu Lidzbarskiego współpracuje z organizacjami w formach: 
 
1) zlecania realizacji zadań Powiatu Lidzbarskiego poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji; 

 
2) zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, który 
stanowi tryb uproszczony zlecania zadania w rozumieniu art. 19a ustawy, który uruchamiany 
jest na wniosek organizacji;  
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3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji w prasie lokalnej, na stronach 
internetowych powiatu – www.powiatlidzbarski.pl oraz BIP i Kwartalniku 
Powiatu Lidzbarskiego, 
b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub 
realizowanych zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w 
oparciu o środki inne niż dotacja powiatu; 

 
4) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych; 
5) udzielania rekomendacji dla organizacji pozarządowych starających się o środki z innych 
źródeł; 
6) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
organizacji; 
7) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
 
2. Zarząd Powiatu Lidzbarskiego przedstawia Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych 
do zaopiniowania: 
1) propozycje zagadnień priorytetowych; 
2) kryteria wyboru ofert na wykonanie zadań Powiatu Lidzbarskiego; 
3) projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego. 
 
3. Inne formy wsparcia obejmują w szczególności: 
1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych poprzez nieodpłatne 
udostępnianie lokalu, środków technicznych itp.; 
2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 
z innych źródeł niż dotacje Samorządu Powiatu Lidzbarskiego; 
3) współudział Samorządu Powiatu Lidzbarskiego w organizacji szkoleń, konferencji, forum 
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji; 
4) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem 
realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.  
 
 

 Rozdział V. 
Priorytetowe zadania publiczne  

 
§ 7. Jako zagadnienia priorytetowe Samorządu Powiatu Lidzbarskiego realizowane w roku 
2016, określa się: 
 
1) zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 
2) zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 
 

Rozdział VI. 
Okres realizacji Programu  

 
§ 8. Program Współpracy będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2016 r. do  
31 grudnia 2016 roku. 
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Rozdział VII. 
Sposób realizacji Programu 

 
§ 9. W realizacji Programu ze strony Samorządu Powiatu  Lidzbarskiego uczestniczą: 

1) Rada i Komisje Powiatu Lidzbarskiego w zakresie: wytyczania kierunków    
      lokalnej polityki, wspierania inicjatyw i aktywności organizacji pozarządowych,       

                określania kierunków i priorytetów dotyczących realizacji zadań publicznych,          
                uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,      
                wysokości środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje      
                pozarządowe oraz przyjmowania sprawozdania z realizacji Rocznego Programu      
               Współpracy; 

2) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w zakresie: ustalania wysokości środków 
przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym, organizacji 
otwartych konkursów ofert, wyboru ofert do dofinansowania, zlecania i kontroli 
realizacji zadań publicznych, udostępniania organizacjom pozarządowym, w miarę 
posiadanych możliwości, obiektów i lokali oraz przyznawania środków 
finansowych niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, rozpatrywania 
inicjatyw lokalnych, rozpatrywania wniosków składanych w trybie 
pozakonkursowym; 

3) Wydział Oświaty, Kultury i Promocji  Starostwa Powiatowego  w Lidzbarku 
Warmińskim w zakresie: koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
oceny formalnej złożonych ofert, przygotowania umów na realizację zadań, 
opracowania  sprawozdania z realizacji rocznego programu, kontroli merytorycznej 
zrealizowanych zadań, kontroli składanych przez organizacje pozarządowe 
sprawozdań z wykonania zadania publicznego i wykorzystania dotacji.  

 
§ 10. Partnerami Programu ze strony sektora  pozarządowego są organizacje 
pozarządowe, w tym Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego, które 
prowadzą działalność na terenie powiatu lidzbarskiego.  
§ 11.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez nabory ofert składane   
w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Zarząd Powiatu   
Lidzbarskiego.  
2. Zasady zlecania realizacji zadań publicznych podawane są w ogłoszeniu o otwartym 
konkursie ofert. 
3. Oferty  oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym wg ustalonych przez 
Zarząd Powiatu kryteriów oceny. Ocena formalna złożonych ofert wykonywana jest przez 
pracownika merytorycznego Wydziału OKP, zaś ocena merytoryczna dokonywana jest 
przez Komisję Konkursową.  
4. Decyzję o przyznaniu dotacji i wysokości środków finansowych na realizację zadania 
publicznego  podejmuje Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. 
5. Z podmiotami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zadania publicznego, 
podpisywana jest umowa, która szczegółowo określa zasady jego realizacji. 
 
§ 12.1 Zlecanie realizacji zadań może odbywać się w trybie pozakonkursowym. 

4) Zarząd Powiatu rozpatruje wnioski złożone poza konkursem, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty.  

5) Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 
a. w Biuletynie Informacji Publicznej; 
b. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w miejscu 

przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 
c. na stronie internetowej powiatu. 

       § 13. Na pisemny wniosek organizacji pozarządowej Starosta udostępnia Salę 
Konferencyjną, Salę posiedzeń Zarządu Powiatu Lidzbarskiego, sprzęt multimedialny itp. 
niezbędne do organizacji spotkań. 
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      § 14. Informacje i dokumenty dotyczące współpracy Samorządu Powiatu Lidzbarskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi wynikające z Rocznego Programu Współpracy (m.in. 
uchwały, ogłoszenia konkursów, wzory ofert i sprawozdań) udostępnia się na stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lidzbarskiego.  

§ 15. W terminie do 30 kwietnia Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu  
sprawozdanie z realizacji  Rocznego programu współpracy za rok poprzedni i zamieszcza 
go w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

Rozdział VIII.  
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu  

 
§ 16. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację  zadań publicznych 
Powiatu na 2016 rok ustala się na 80 000 zł.   
§ 17. W 2015 roku środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację 
zadań publicznych  Powiatu wyniosły 80.000 zł.  
 

 
Rozdział IX.  

Ewaluacja Programu  
 

§ 18. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące: 
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów; 
3) liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem inicjatyw 
lokalnych; 
4) wysokości kwot udzielonych dotacji; 
5) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz powiatu, w oparciu o 
dotacje; 
6) liczby umów zerwanych lub unieważnionych, z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych; 
7) liczby złożonych wniosków, dotyczących inicjatyw lokalnych; 
8) liczby umów zawartych w trybie uproszczonym (małych grantów); 
9) liczby organizacji wspieranych pozafinansowo; 
10) ilości zadań zrealizowanych wspólnie z innymi organizacjami;  

 
 

Rozdział X.  
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji  

 
§ 19.1 Projekt Programu przygotowuje Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do 15 października roku, w którym kończy się 
okres poprzedniego Programu.  
2. Projekt Programu tworzy się w oparciu o dotychczasową współpracę z organizacjami 
pozarządowymi oraz badanie potrzeb na terenie powiatu lidzbarskiego. 
3. Projekt Programu jest poddawany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr 314/XLV/10 
Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie konsultowania 
niektórych projektów aktów prawa miejscowego.  
4.Projekt Programu jest przekazywany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
poprzez zamieszczenie go w BIP, na stronie www.powiatlidzbarski.pl, poprzez wysyłanie 
pocztą e-mailową do organizacji pozarządowych oraz poprzez Powiatową Radę 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego.  
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Rozdział XI.  
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  

w Otwartych Konkursach Ofert  
 

§ 20.1. W celu przeprowadzenia Otwartych Konkursów Ofert, Starosta Lidzbarski 
Zarządzeniem powołuje Komisję Konkursową. 
2. W skład Komisji wchodzą: 
 
1) jako przedstawiciel organu wykonawczego powiatu: 
a) przedstawiciel Zarządu Powiatu Lidzbarskiego, 
b) pracownik merytoryczny Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego; 
 

2) przedstawiciel organu społecznego – osoba wskazana przez organizacje pozarządowe, 
z wyłączeniem członków organizacji, biorących udział w konkursie.  

 
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania 
ze składającymi ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności. Każdy 
członek Komisji podpisuje stosowne oświadczenie w tej sprawie.  

 
4. Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego. 
5. Do zadań Komisji należy: 

1) ocena merytoryczna złożonych ofert; 
2) rekomendowanie Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego najkorzystniejszych ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Lidzbarskiego i przyznanie dotacji. 
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 
7. Komisja obraduje przy drzwiach zamkniętych, bez udziału oferentów. 
8. Komisja działa w oparciu o Regulamin Prac Komisji Konkursowej. 
9. Za uczestnictwo w pracach Komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.  

 

Opr.: Insp. Edyta Madziewicz  

 


