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UCHWAŁA NR 21/III/10
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr 21/III/10

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 grudnia 2010 r.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1)ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 

2)organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 
3 ustawy; 

3)programie – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

4)konkursie – rozumie się przez to Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 
11 ust. 2 ustawy. 

§ 3. 1. Organy Powiatu Lidzbarskiego współpracują z organizacjami w szczególności w celu realizacji idei 
partnerstwa lokalnego oraz „Strategii Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2001-2016”. 

2. Obszar współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

3. Jako zagadnienia priorytetowe samorządu Powiatu Lidzbarskiego, określa się: 

1)nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

2)kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 

3)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

4)ochrona i promocja zdrowia; 

5)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

6)działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7)ekologia i ochrona przyrody; 

8)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

Rozdział 2.
Formy współpracy 

§ 4. Organy Powiatu Lidzbarskiego współpracują z organizacjami w formach: 

1)zlecenia realizacji zadań Powiatu Lidzbarskiego poprzez: 

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2)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 Biuletynie Powiatu Lidzbarskiego, 

b) informowanie o terminach i tematyce sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady Powiatu organizacji 
zainteresowanych tematyką obrad, 
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c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery 
publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż dotacja Powiatu, 

3)pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych, 

4)udzielanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych starających się o środki z innych źródeł, 

5)konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji, 

6)tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

§ 5. 1. Organy Powiatu Lidzbarskiego współpracują z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych. 

2. Zarząd Powiatu przedstawia Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych do zaopiniowania: 

1)propozycje zagadnień priorytetowych na kolejne lata współpracy; 

2)kryteria wyboru ofert na wykonanie zadań Powiatu; 

3)projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego. 

§ 6. 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 Powiatu Lidzbarskiego; 

3)współudział Powiatu 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 3.
Zasady współpracy 

§ 7. Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania określone 
w uchwale budżetowej i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

§ 8. 1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej 
podstawie przepisy wykonawcze. 

2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, której skład co roku ustala Starosta Lidzbarski. 

§ 9. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są 
realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

§ 10. O zleconych zadaniach i udzielonym wsparciu Zarząd Powiatu ogłasza okresowo na stronie internetowej 
Powiatu, na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Powiatu Lidzbarskiego. 

Rozdział 4.
Ewaluacja Programu 

§ 11. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące: 

1)liczby otwartych konkursów; 

2)liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów; 

3)liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych; 

4)wysokość 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)łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje w realizację zadań publicznych na 
rzecz powiatu; 

8)liczba złożonych wniosków, dotyczących inicjatyw lokalnych; 

9)liczba Organizacji wspieranych pozafinansowo; 

10)ilość zadań zrealizowanych wspólnie z innymi Organizacjami. 
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Rozdział 5.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

§ 12. 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 społecznych 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. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi określa uchwała budżetowa Rady Powiatu. 

2. Organizacja, w okresie realizacji zadania, jest zobowiązana do informowania w wydawanych przez siebie, 
w ramach zadania - publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru 
zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, baner z herbem powiatu lub przez ustną informację 
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Lidzbarski. 


