Uchwała Nr XXIII/181/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na
rok 2017”.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Rada Powiatu Rawickiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”.
Treść programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/181/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2016 r.
Na

podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Rada Powiatu Rawickiego uchwala,
program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017. Program został
opracowany na podstawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
na rok 2016”, podlegał konsultacjom społecznym na podstawie Uchwały Nr XLII/325/10 Rady
Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Konsultacje społeczne projektu ww. programu, odbyły się w dniach
19-27 października 2016 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w dniu
10 listopada 2016 r. zaopiniowała pozytywnie „Program współpracy Powiatu Rawickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.
1817) na rok 2017”.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/181/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 24 listopada 2016 r.
Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017.
1. Wprowadzenie do Programu oraz zasady współpracy.
Współpraca Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu
uprawnień obywateli i ich wspólnot.
Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi
społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup
mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Rawickiego do wspierania tej działalności jest „Program
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), na rok 2017”, zwany dalej Programem. Program ten
reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.
Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Powiatu Rawickiego wobec organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki
zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie powiatu
rawickiego i opartej na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Cel główny i cele szczegółowe Programu.
Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie Programu, jest kształtowanie demokratycznego
ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
Cele szczegółowe Programu:
1) zwiększenie aktywności mieszkańców Powiatu Rawickiego, służącej pełniejszemu zaspokajaniu
ich potrzeb,

2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnych lub ogółu mieszkańców,
3) umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan tak lokalnej wspólnoty, jak i całego Powiatu
Rawickiego,
4) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
5) zapewnienie możliwości wpływu środowiska organizacji pozarządowych na współtworzenie
polityki społecznej w Powiecie Rawickim,
6) prezentacja dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć,
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źródeł
zewnętrznych.
3. Adresaci Programu.
Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym stowarzyszeń i fundacji,
2) innych jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie tj.:
a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielni socjalnych,
d) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Podmioty, o których mowa w punktach 1 i 2, będą dalej zwane organizacjami pozarządowymi.
4. Realizatorzy Programu.
Głównymi podmiotami, realizującymi Program będą w 2017 r.:
1) Rada Powiatu Rawickiego i jej Komisje w zakresie ustalania kierunków tej współpracy,
2) Zarząd Powiatu Rawickiego w zakresie realizacji Programu,
3) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
4) niżej wymienione komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie
bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz udziału w przygotowywaniu projektu
Programu Współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, przygotowywania
i obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym udzielania informacji o sposobie
wypełniania ofert w ww. konkursach, upubliczniania wyników konkursów ofert, sporządzania
umów z organizacjami pozarządowymi, których oferty zostały wybrane do realizacji w konkursach,
nadzoru nad realizacją zadań publicznych i kontroli wydatkowania dotacji oraz sporządzania
sprawozdań z realizacji Programu:
a) Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju,
b) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
5) organizacje pozarządowe,
6) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.
5. Sposób realizacji Programu.
Współpraca Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Rawickiego i ma charakter współpracy finansowej
i niefinansowej.
6. Zakres przedmiotowy, formy współpracy, wysokość środków planowanych na realizację
Programu.
Współpraca o charakterze finansowym pomiędzy powiatem, a organizacjami pozarządowymi,
odbywać się będzie poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ww. ustawie w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2) zawieranie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
3) zawieranie umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.) oraz porozumienia
albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217, z późn. zm.).
Na realizację zadań publicznych ujętych w Programie planuje się kwotę 95.000,00 zł. Środki
finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane poprzez:
1) otwarte konkursy ofert lub z pominięciem otwartych konkursów ofert, przy zastosowaniu trybu
określonego w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
Prawem zamówień publicznych,
3) inicjatywy lokalne, przy zastosowaniu trybu określonego w art. 19 b ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Priorytetowe zadania publiczne.
7. 1. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości:
1) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
umożliwiania realizacji przedsięwzięć szkoleniowo – informacyjnych dla przedsiębiorców z terenu
Powiatu Rawickiego,
2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy,
3) informowanie za pośrednictwem strony internetowej www.powiatrawicki.pl oraz w lokalnej
prasie o przedsięwzięciach stymulujących rozwój gospodarczy subregionu leszczyńskiego.
7. 2. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegać będą na zwoływaniu
spotkań organizacji realizujących zadania publiczne w zakresie:
1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom,
2) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju,
3) ratownictwa i ochrony ludności,
4) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
5) upowszechniania wiedzy pożarniczej.
7. 3. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz
imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej,
2) wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie.
7. 4. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży, organizacja rajdów, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób

niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów,
2) szkolenia w zakresie turystyki,
3) odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych.
7. 5. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo – dofinansowanie
wynagrodzenia trenera - instruktora,
2) wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie
powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich,
promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania Powiat może dofinansować zakup nagród dla uczestników.
3) organizacja obozów sportowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu
oraz sędziów młodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sportu,
4) organizacja przygotowań i uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.
7. 6. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) organizacja konkursów i wystaw mających na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej,
2) organizacja wycieczek przyrodniczych i krajoznawczych.
7. 7. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
1) organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób
niepełnosprawnych,
2) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych
patologiami społecznymi, a w szczególności uzależnionych od środków psychoaktywnych,
3) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych

i stanu

zdrowia mieszkańców Powiatu Rawickiego.
7.8. Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1) szerzenie oświaty poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób dorosłych –
z różnych dziedzin nauki i techniki.
7.9. Zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej:
1) realizacja programów wspierających usamodzielnienie podopiecznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych, rodzin zastępczych.
7.10. Pomoc społeczna:
1) realizacja wszelkich przedsięwzięć, których celem będzie przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego.

8. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Komisja Konkursowa jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku
2017, przez podmioty działające na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).
2. Komisja Konkursowa powoływana przez Zarząd Powiatu Rawickiego składa się z
członków, wybranych przez Zarząd Powiatu Rawickiego, spośród których wybierany
zostaje przewodniczący.
3. W skład Komisji wchodzą:
a) dwóch Członków Zarząd Powiatu Rawickiego jako przedstawiciele Powiatu Rawickiego.
b) członkowie:
- przedstawiciele właściwej ze względu na zadania konkursowe komórki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz w razie potrzeby, przedstawiciele innych komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rawiczu,
- przedstawiciele co najmniej dwóch organizacji pozarządowych wybierani spośród
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
4. Przewodniczący Komisji może zaprosić do prac w Komisji, osobę bądź osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy. Osoba lub osoby zaproszone do prac Komisji mogą w szczególności uczestniczyć
w pracach Komisji z głosem doradczym i wydawać opinie.
5. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nienależące do jej składu, wykonujące
czynności związane z obsługą administracyjną Komisji.
6. Komisja Konkursowa zbiera się po zakończeniu zbierania ofert w „otwartych konkursach
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017”. Termin
posiedzenia wyznacza Przewodniczący Komisji.
7. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie posiedzenia
telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 1 dzień przed planowanym posiedzeniem.
8. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzone jest przez Przewodniczącego Komisji
lub wskazaną przez niego osobę.
9. Komisja Konkursowa sprawdza prawidłowość złożonych ofert na podstawie „Karty oceny
oferty”.
10. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu ofert wydaje opinię o przyjęciu do realizacji
lub odrzuceniu oferty.
11. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
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przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju.
13. Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których
mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej.
14. Komisja opiniuje złożone oferty w trybie i przy uwzględnieniu kryteriów określonych
w ogłoszeniu Zarządu Powiatu Rawickiego o otwartym konkursie ofert.
15. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Komisja przekazuje wyniki konkursu Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
w Rawiczu i Zarządowi Powiatu Rawickiego, rekomendując wybrane oferty.
17. Zarząd Powiatu Rawickiego podejmuje uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.
9. Niefinansowe formy współpracy.
Powiat Rawicki będzie wspierać organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez
różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym.
Formy te obejmują w szczególności:
1)

organizowanie raz w roku konferencji podsumowującej współpracę Powiatu z
organizacjami pozarządowymi, prezentującej ich dorobek i najważniejsze problemy,

2)

organizowanie w partnerstwie z organizacją – gospodarzem, jeżeli będzie taka możliwość,
co najmniej raz w roku wydarzenia integrującego środowiska lokalne wszystkich gmin
Powiatu Rawickiego ze szczególnym uwzględnieniem działających tam organizacji III
sektora. Spotkania te mogą mieć charakter konsultacyjny, opiniodawczy oraz problemowy
i każdorazowo odbywać się będą na terenie innej Gminy,

3)

organizowanie otwartych spotkań informacyjnych z organizacjami pozarządowymi,
w tym dotyczących przygotowywania i rozliczania wniosków, składanych w ramach
otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych, planowanych do realizacji na następny
rok,

4)

gotowość udziału administracji publicznej w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach,
organizowanych przez organizacje pozarządowe,

5)

organizowanie szkoleń i seminariów, mających na celu podnoszenie standardów usług
świadczonych przez organizacje pozarządowe,

6)

realizację wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji pozarządowych i Powiatu
Rawickiego,

7)

wspieranie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na działalność
organizacji pozarządowych,

8)

udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe
do innych instytucji z wnioskami o dotacje,

9)

wspieranie przez Powiat Rawicki działań promujących przekazywanie 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego,

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działań organizacji
pozarządowych, w tym działań podejmowanych wspólnie z Powiatem Rawickim,
11) propagowania idei współtworzenia i konsultowania projektów planów,

programów

i strategii przez sektor pozarządowy i administracje publiczną poprzez prowadzenie
kampanii edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej w lokalnych mediach, na stronach
internetowych oraz podczas otwartych imprez masowych,
12)

pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu
Rawickiego,

13)

pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze,

14) pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu użytkowego na siedzibę lub
na potrzeby w celu prowadzenia działalności statutowej, na zasadach określonych w prawie
miejscowym,
15) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miarę posiadanych możliwości,
sal będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawiczu na potrzeby
organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań
i konferencji o charakterze niekomercyjnym,
16) umieszczanie informacji dotyczących zadań Powiatu, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu
i na wydzielonych tablicach informacyjnych oraz poprzez gadżety promocyjne będące
w dyspozycji samorządów,
17) współpracę w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Rawickim,
dofinansowanego ze środków unijnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych
w dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, popularyzacja informacji o krajowych i zagranicznych funduszach
i systemach zarządzania nimi,
18) współorganizowanie konkursów,
19)

współpracę w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach
internetowych Powiatu Rawickiego, w tym kalendarza imprez, dotyczącego organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów z terenu powiatu rawickiego,

20) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych, realizujących
zadania publiczne,
21) przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji o realizacji
zadań publicznych przez organizacje lub w partnerstwie z nimi,
22) współorganizowanie półkolonii, festynów, imprez sportowych, kulturalnych o charakterze
integracyjnym, spotkań wigilijnych itp.,
23) udział przedstawicieli lokalnej wspólnoty w szkoleniach prowadzonych przez organizacje
pozarządowe, dotyczących podnoszenia kwalifikacji i efektywności pracy na rzecz lokalnej
społeczności,
24)

monitorowanie realizacji Programu współpracy na 2017 rok oraz dokonywanie jego
ewentualnych poprawek,

25) zainicjowanie działań zmierzających do budowania partnerstwa lokalnego skupiającego
sektor publiczny, społeczny oraz przedsiębiorców,
26)

podejmowanie działań mających na celu promowanie społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej,

27) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
28) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji oraz współpracy z Powiatem Rawickim, w tym projektu Programu,
29)

konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4, z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu,

30)

tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

10. Sposób oceny realizacji Programu.
Sposób realizacji Programu podlega ocenie, która opiera się na analizie jego wyników pod kątem
następujących kryteriów:
1) ilości umów zawartych przez Powiat Rawicki z organizacjami pozarządowymi na realizację
zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert, trybu uproszczonego czy postępowania
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2) ilości organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne we współpracy z Powiatem
Rawickim,
3) ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez
organizacje pozarządowe,

4) ilości osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe
we współpracy z Powiatem Rawickim,
5) łącznej wysokości środków finansowych Powiatu Rawickiego zaangażowanych w realizację
zadań publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi,
6) stopnia wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Rawickiego na realizację
zadań ujętych w Programie,
7) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych w związku z umowami, o których mowa w pkt. 1),
8) liczba organizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć
przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, oferowanych przez samorząd,
9) liczba organizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć
przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, oferowanych przez inne podmioty,
10) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych.
11. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
„Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017” został opracowany na
podstawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na
rok 2016”. W dniu 14 czerwca 2016 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Rawiczu wraz z Wydziałem Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu
zaprosili organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.
1817) do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych do realizacji w roku 2017.
Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na oficjalnej stronie
Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl, na portalu społecznościowym facebook oraz przesłana
drogą elektroniczną do zainteresowanych podmiotów. Wypełnione formularze propozycji zadań
można było przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu,
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa
Powiatowego w Rawiczu lub przekazać pocztą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej
a.waresiak@powiatrawicki.pl, w terminie do dnia 16 września 2016 r. Do Starostwa Powiatowego
w Rawiczu wpłynęły 32 formularze, które zostały przedstawione i omówione na VII posiedzeniu

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w dniu 29 września 2016 r.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu po zapoznaniu się z propozycjami
zadań publicznych do realizacji w 2017 r. omówiła projekt „Programu współpracy Powiatu
Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r., poz. 1817) na rok 2017”. W dniu 19 października 2016 r. zostały ogłoszone konsultacje
społeczne „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”, zgodnie z treścią
Uchwały Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie
sposobu konsultowania
prowadzącymi

z radami działalności pożytku

działalność

pożytku

publicznego

publicznego lub

projektów

aktów

prawa

organizacjami
miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Informacja o konsultacjach
społecznych została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na oficjalnej stronie
Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu
społecznościowym facebook oraz przesłana drogą elektroniczną do zainteresowanych podmiotów.
Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2017, z uwzględnieniem
priorytetów zawartych w projekcie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017” lub
propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), należało zgłaszać na formularzu załączonym do
pobrania. Wszystkie dokumenty można było dostarczyć najpóźniej do dnia 27 października 2016
roku na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek
17, 63-900 Rawicz lub adres: oswiata@powiatrawicki.pl. Do Starostwa Powiatowego w Rawiczu
nie wpłynął żaden wniosek w sprawie uwag i propozycji zmian do projektu „Programu współpracy
Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r., poz. 1817), na rok 2017”. W dniu 10 listopada 2016 r. odbyło się VIII posiedzenie
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu podczas ktorego, Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu zapoznała się ze sposobem przeprowadzenia i
wynikiem konsultacji społecznych „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”
oraz wydała opinię w sprawie ww. Programu. Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego

Programu.
W wyniku prac nad Programem uwzględniono zmiany przepisów prawa, rozpatrzono
i omówiono propozycje zadań do realizacji w 2017 r. oraz przyjęto opinię Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.
12. Okres realizacji Programu.
Program realizowany będzie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
13. Zakończenie.
„Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), na rok 2017”, jest wyrazem aktywnej
i otwartej polityki Powiatu wobec tych organizacji. Wskazuje adresatów, którzy będą zaangażowani
w tę współpracę. Wyznacza jej kierunki w tak ważnych dziedzinach, jak np. szerzenie oświaty,
działalność kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, turystyka i pomoc społeczna.
Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryb ich
realizacji.
Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy
i doskonalenia tych, które już zostały określone. Organizacje pozarządowe mogą również składać
swoje propozycje zadań do uwzględnienia w budżecie Powiatu w terminie do 30 czerwca 2017
roku, adresując te propozycje do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Rawiczu i jednostek organizacyjnych, które mogą organizować spotkania grup
tematycznych w celu omówienia zadań publicznych przewidzianych do realizacji na rok następny.
Przyjęcie Programu ma służyć lepszej współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez te organizacje zadań publicznych.

Załączniki:
- opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu z dnia 10 listopada 2016 r.

