
UCHWAŁA NR XXXI/186/2020 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Roczny Program współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego 
 
 

Andrzej Grabowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/186/2020 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 25 listopada 2020 r. 
 

 

 

 

  POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI              
 

 

 

                         

                                                          

 

 

 

 

Roczny Program współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021 
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Roczny Program współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

 

      WSTĘP   

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego stanowią bazę dla rozwoju lokalnej społeczności stając się ważnym 

ogniwem wspólnoty samorządowej, jakim jest Powiat. Poprzez swoją działalność 

wpływają na rozwój regionu i jakość życia jego mieszkańców. Rozległość i zakres 

działań w jakie angażują się organizacje pozarządowe pomaga zaspokajać różnorodne 

potrzeby społeczne uzupełniając w ten sposób działalność władz samorządowych. Wiele 

dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej 

przejawiającej się w wielu ważnych inicjatywach. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, jest dokumentem, który wytycza zasady, przedmiot i formy 

współpracy, jak również obszar zadań publicznych realizowanych przez wszystkie 

organizacje pozarządowe, wyrażające wolę współpracy z Powiatem Golubsko-

Dobrzyńskim. Ma też za zadanie wypracowanie skutecznej realizacji wspólnego celu, 

jakim jest rozwój Powiatu oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych,  

z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1062). 

Program stanowi element lokalnej polityki społeczno-finansowej, który poprzez 

działania opisane w Programie, włącza organizacje pozarządowe w tworzenie  

i umacnianie więzi społeczności lokalnej. Posiada charakter otwarty i stanowi zbiór 

form, celów, kierunków i priorytetów regulujących praktykę współdziałania władz 

Powiatu z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala Roczny 

Program współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu, po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem określającym 
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szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego  

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ww. ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, na podstawie uchwały Nr LIX/279/10 Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. 

Mając na celu prawidłową realizację zadania oraz biorąc pod uwagę konieczność 

określenia zasad i obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

opracowany został „Roczny Program współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”. 

Przyjmując powyższy program Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wyraża 

wolę budowania dalszego dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji 

inicjatyw służących mieszkańcom oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi w realizacji zadań ustawowych Powiatu. 

  

     Rozdział I 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 §1 

Podstawę prawną do uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zwanego dalej 

„Programem”, stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

§2 

Ilekroć w Programie współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 mowa jest o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 
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2) Programie - rozumie się przez to „Roczny Program współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021”; 

3) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

4) Radzie Powiatu - rozumie się przez to Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5) Zarządzie Powiatu - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6) Staroście - rozumie się przez to Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego; 

7) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu; 

8) organizacjach pozarządowych lub podmiotach Powiatu - rozumie się przez  

to organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa  

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 

9) PES - Podmioty Ekonomii Społecznej; 

10) otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert  

na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 11 ustawy; 

11) trybie pozakonkursowym - rozumie się przez to tryb zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

określony w art. 19a ustawy. 

 

§3 

Obszar współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z sektorem pozarządowym 

obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

                                                                        Rozdział II 

                               CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§4 

Celem głównym Programu jest rozwijanie różnych form współpracy Powiatu  

z organizacjami pozarządowymi, a także zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego 

na kreowanie polityki społecznej poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między 

Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, a organizacjami pozarządowymi oraz podwyższenie 

efektywnej realizacji zadań samorządu na rzecz wspólnoty, jak również stwarzanie 

warunków i zaangażowanie organizacji w rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz 

poprawę jakości życia jego mieszkańców. 
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§5 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1) wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz wzmacnianie potencjału 

organizacji pozarządowych; 

2) wzrost świadomości społecznej na temat roli organizacji pozarządowych oraz  

ich działalności; 

3) poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych; 

4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie; 

5) zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Powiatu; 

6) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu 

poprzez zwiększenie aktywności organizacji w szczególności w zakresie opieki 

społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej; 

7) aktywizowanie społeczności lokalnej; 

8) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych; 

9) wspieranie rozwoju aktywności w społeczności Powiatu i jej zaangażowanie w proces 

definiowania i rozwiązywania programów Powiatu; 

10) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom 

programu indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych. 

 

    Rozdział III 

    ZASADY WSPÓŁPRACY 

§6 

Współpraca Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami będzie opierała 

się na podstawowych zasadach współpracy: 

1) pomocniczości - Powiat wspiera działania organizacji pozarządowych w zakresie 

realizacji zadań publicznych powierzonych w formie i na zasadach określonych  

w ustawie, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, 

profesjonalny i terminowy, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 5 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); 
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2) suwerenności stron - rozumianej jako szacunek do odrębności i zachowania 

niezależności zarówno Powiatu jak i organizacji pozarządowych; 

3) partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, a organizacjami 

pozarządowymi oparta jest na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu 

równorzędności stron; 

4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 

realizacji zadań publicznych w sposób zgodny z umową stron, terminowy i najmniej 

kosztowny; rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb społecznych wspólnoty 

samorządowej Powiatu; 

5) uczciwej konkurencji - równy dostęp do informacji w zakresie wykonywanych 

przedsięwzięć zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, stosowanie 

obiektywnych kryteriów wyboru organizacji pozarządowej oraz przejrzystości działań  

i procedur w procesie dokonywania oceny zadań publicznych i podejmowaniu decyzji 

odnośnie ich finansowania; 

6) jawności - wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur, informowanie o zamiarach i celach swojej działalności, 

realizowanych projektach, środkach finansowych przeznaczonych na ten cel, 

wewnętrznych zmianach. 

 

                                                                         Rozdział IV 

 ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

                                                                                 §7 

Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest realizacja 

zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, należących do zadań własnych Powiatu. Współpraca 

Powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Programu ma charakter 

finansowy oraz pozafinansowy. 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8F159149-4E50-486F-8454-B7272642EF89. podpisany Strona 6



 

6 
 

        Rozdział V 

FORMY WSPÓŁPRACY 

§8 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy  

i pozafinansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

1. Do finansowych form współpracy należy w szczególności: 

- wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji; 

- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, w tym Podmiotom Ekonomii Społecznej; 

- obejmowanie Patronatem Honorowym Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego imprez  

i wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu, jako wyróżnienie podkreślające  

ich szczególny charakter. 

2. Do pozafinansowych form współpracy należy w szczególności: 

- konsultowanie projektów aktów normatywnych Rady Powiatu w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji, w szczególności poprzez 

poddanie projektów uchwał pod ocenę poszczególnych komisji Rady Powiatu; 

  informowanie organizacji o spotkaniach i szkoleniach w zakresie będącym 

przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych i samorządu 

powiatowego; 

  wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności 

poprzez zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, na stronie internetowej Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego, na facebooku oraz przez przesyłanie do lokalnych instytucji  

i jednostek, pisemnych informacji o podejmowanych przedsięwzięciach, a także 

informowanie o możliwości uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej; 

  tworzenie wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym  

i inicjatywnym, składających się z Radnych Powiatu, przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych           
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do rozpatrywania określonych problemów, ustalania strategii i sposobów 

wspólnego działania lub podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku 

publicznego, w szczególności poprzez udział zespołów wdrażających  

i monitorujących realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz lokalnych problemów o charakterze długofalowym           

w przedsięwzięciach wynikających z założeń ww. programów; 

  promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie 

patronatem Starosty wybranych wydarzeń realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, zapraszanie do udziału w imprezach promujących Powiat 

Golubsko-Dobrzyński; 

  udzielanie rekomendacji inicjatywom przygotowywanym przez organizacje 

pozarządowe oraz samym organizacjom w przypadku ubiegania się o środki  

ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania partnerów lub konkursów; 

  udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Starostwa lub jednostek 

podległych Powiatowi na potrzeby organizowanych i współorganizowanych 

przez sektor pozarządowy spotkań i narad; 

  prowadzenie działań informacyjnych w ramach kampanii 1% podatku 

dochodowego   dla organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego; 

  prowadzenie stałego serwisu informacyjnego dla NGO i umieszczanie na stronach 

internetowych Powiatu informacji przydatnych dla organizacji; 

  prowadzenie ewidencji: stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń  

KRS, uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, nadzorowanych 

przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego; 

- wsparcie w postaci instruktarzu prawidłowego przygotowywania dokumentacji, 

zakładania i prowadzenia stowarzyszeń zwykłych i stowarzyszeń kultury 

fizycznej; 

-  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego, które umożliwiają sektorowi pozarządowemu ubieganie  

się o zewnętrzne środki finansowe; 

- udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych  

na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacje z budżetu Powiatu; 

- udzielanie pomocy w przygotowaniu dokumentacji ofertowej i rozliczeniowej  
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w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności pożytku 

publicznego; 

- wsparcie rzeczowe np. w formie przekazywania darowizn. 

 

      Rozdział VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

          §9 

Obszary współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi objęte Rocznym 

Programem współpracy dotyczą zakresu zadań publicznych określonych  

w art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Przyjmuje się następujące cechy priorytetu: potrzeba, zakres adresatów, 

obligatoryjność zadania, dążenie do integracji społecznej, kompleksowość  

i systemowość. Powiat w miarę potrzeb i możliwości finansowych w 2021 roku będzie 

powierzać lub wspierać realizację następujących priorytetowych zadań publicznych  

z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans - 

zadania te realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu ramach 

przyznanego budżetu; 

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; 

3) ochrony i promocji zdrowia, mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej 

społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, realizowane  

w szczególności poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

b) wspieranie realizacji zadań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, 

c) promocję działań organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie 

profilaktyki i promocji zdrowia; 

4) działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mających na celu stwarzanie 

warunków do pełnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym - 

zadania realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu poprzez: 
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a) wspieranie działań integrujących osoby z niepełnosprawnościami, 

b) wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej 

interwencji w niepełnosprawność, 

c) wspieranie działań na rzecz wdrażania nowoczesnych metod diagnozy, terapii 

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, 

d) współpracę przy organizowaniu imprez i spotkań podejmujących 

problematykę osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań zachęcających do czynnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami 

w życiu społecznym, 

e) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową, 

f) rozdzielanie dofinansowań na zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka 

osób niepełnosprawnych, 

g) realizację programów celowych skierowanych na osoby  

z niepełnosprawnościami i organizacje pozarządowe, 

h) współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

i) współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w zakresie prowadzenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim; 

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,  

w tym przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i wspieranie aktywności w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy; zadania te realizowane będą przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w ramach przyznanego budżetu w szczególności poprzez: 

a) promocję i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 

b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Powiatu, 

c) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych  

z możliwością korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 

d) promocja i wspieranie funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej; 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na celu wzbogacanie życia 

kulturalnego Powiatu, ułatwianie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury i sztuki, 

podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej; zadania  

te realizowane w szczególności poprzez: 
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a) wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

b) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne 

znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji powiatu, 

c) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, 

tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą, 

d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu 

Powiatu, 

e) promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju 

i zagranicą; 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mające na celu promocję 

aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję 

Powiatu w kraju oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, 

realizowane w szczególności poprzez: 

a) patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich 

oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie 

Powiatu, 

b) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, 

c) wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci  

i młodzieży, w tym kadry młodzika; 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

realizowane poprzez: 

a) promowanie zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych 

metod produkcji, 

b) edukację ekologiczną i zwiększanie aktywności prośrodowiskowej 

społeczeństwa, 

c) organizowanie olimpiad, konkursów, festiwali upowszechniających wiedzę  

i postawy ekologiczne, z uwzględnieniem roli zieleni i jej wpływu na stan 

powietrza, 

d) organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska  

i przyrody, organizacja działań o charakterze lokalnym, propagującym racjonalne 

wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczych, 
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e) przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni oraz 

obejmowanie ochroną obszarów cennych przyrodniczo, wskazywanie nowych 

pomników przyrody, 

f) działania związane z ochroną zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

oraz ochrona gatunkowa zwierząt, 

g) organizowanie olimpiad, konkursów, festiwali upowszechniających wiedzę  

na temat ochrony roślin i zwierząt, 

h) organizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt bezdomnych  

i niewłaściwie traktowanych oraz zwierząt wolno żyjących; 

9) turystyki i krajoznawstwa, mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa  

i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego oraz promocję walorów turystycznych 

Powiatu; realizowane poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa  

i turystyki, 

b) propagowanie wiedzy o lokalnych atrakcjach turystycznych; 

10) promocji Powiatu poprzez: 

a) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub w innych technikach zapisu 

obrazu i dźwięku służących promocji Powiatu w kraju i zagranicą, 

b) współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym 

promującym Powiat. 

 

Rozdział VII 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§10 

1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach 

otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań 

Powiatu w 2021 roku. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8F159149-4E50-486F-8454-B7272642EF89. podpisany Strona 12



 

12 
 

Rozdział VIII 

       SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

        §11 

1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych: 

a) w ramach otwartych konkursów ofert, 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 

3) konsultacje Programu na rok 2021; 

4) tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych; 

5) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których 

uczestnika mi są przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu; 

6) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez 

pracowników Starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;  

7) promowanie i wspieranie procesu tworzenia sieci organizacji pozarządowych, 

poprzez udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego przedsięwzięciom 

zorientowanym na realizację programów tworzenia sieci organizacji pozarządowych; 

2. Za koordynację działań objętych Programem odpowiedzialny jest Kierownik 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa. 

 

   Rozdział IX 

    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§12 

1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych objętych Programem planuje  

się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe określi Rada Powiatu w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 
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   Rozdział X 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

          §13 

1. Sposób oceny realizacji programu dokonywany jest na bieżąco i polega  

na monitorowaniu wykonywania zadań publicznych powierzonych organizacjom 

pozarządowym. 

2. Ocena realizacji programu dokonywana będzie również w oparciu o następujące 

mierniki: 

1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert; 

3) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert; 

4) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych 

konkursów ofert; 

5) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert; 

6) liczbę ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy; 

7) liczbę umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 

8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  

na realizację zadań publicznych; 

9) liczbę przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi; 

10) liczbę poprawnie rozliczonych sprawozdań końcowych z realizacji zadań 

publicznych złożonych przez organizacje; 

11) liczbę zwrotu dotacji otrzymanych w ramach otwartych konkursów ofert; 

12) liczbę skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych; 

13) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów 

normatywnych. 

3. Zarząd Powiatu do dnia 31 maja 2022 r. przedstawi Radzie Powiatu 

sprawozdanie z realizacji programu.  
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      Rozdział XI 

   INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

                                                                                 §14 

1. W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania: 

1) opracowanie projektu Programu w oparciu o analizę częściowej realizacji Programu 

współpracy na rok 2020; 

2) podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021”; 

3) poddanie Programu konsultacjom społecznym w sposób określony w uchwale  

Nr LIX/279/10 Rady Powiatu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

4) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Powiatu: www.golub-

dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa; 

5) sporządzenie zestawienia złożonych opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach 

konsultacji; 

6) zaopiniowanie zgłoszonych, opinii, uwag i wniosków oraz rozpatrzenie ich przez 

Zarząd Powiatu; 

7) przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu www.golub-

dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informacji 

Starostwa o wynikach konsultacji; 

8) przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Programu uwzględniającego wyniki 

konsultacji i skierowanie go pod obrady Rady Powiatu; 

9) podjęcie przez Radę Powiatu uchwały przyjmującej Program do dnia 30 listopada 

2020 r. 

2. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa. 
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  Rozdział XII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH  

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§15 

1. Do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu w trybie ustawy 

powołane zostaną komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami. 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, osoby 

wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób powiązanych  

z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie. W pracach 

Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których konkurs dotyczy. 

3. Imienne składy Komisji wraz ze wskazaniem Przewodniczącego Komisji, 

określone zostaną w drodze uchwały Zarządu Powiatu. 

4. Prace Komisji odbywają się w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowych 

do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego przyjęty przez Zarząd Powiatu  

w drodze uchwały. 

5. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, 

zgodnie z przepisami określonymi w art. 15 ust. 2d i 2f ustawy. 

6. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji, podlegają wstępnej ocenie 

formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Społecznych Starostwa. 

7. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych  

na konkurs ofert. 

8. Protokół w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert zawierający zbiorczy arkusz 

ocen oraz rekomendacje komisji w sprawie ostatecznego wyboru ofert 

przekazywany jest niezwłocznie Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

9. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji, w formie 

uchwały. 
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10. Rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane jest na stronie internetowej www.golub-

dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa. 

Rozdział XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  §16 

Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 maja 2022 roku przedłoży Radzie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdanie z realizacji Programu. 

§17 

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu. 

§18 

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu mogą  

być składane Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

§19 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie, stosuje się przepisy ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy  

o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
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Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych
m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego
i gospodarczego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057) reguluje zobowiązanie samorządów do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art.
5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.

Projekt „Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” został
poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. W
wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Uwzględniając powyższe celowym i koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczącą „Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021”.
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