Powiat Augustowski

Załącznik
do uchwały Nr ………………..
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia ……………………………...

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2021 ROK

Augustów, 2020 rok

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. „Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, zwany dalej
Programem został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
§ 2. Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe Programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy współpracy,
4) formy współpracy,
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres realizacji Programu,
7) sposób realizacji Programu,
8) wysokość środków planowanych na realizację Programu,
9) sposób oceny realizacji Programu,
10) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji,
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

ROZDZIAŁ II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. Głównym celem Programu jest budowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy
samorządem i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej Organizacjami,
działającymi na rzecz Powiatu Augustowskiego i jego mieszkańców.

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:
1) wspieranie postaw obywatelskich i prospołecznych;
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
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3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) prowadzenie wspólnych działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ III
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca z Organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

§ 6. Zakres współpracy obejmuje zadania w sferze:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
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12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
33) działalności na rzecz Organizacji, w zakresie określonym w pkt 1-32a.
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ROZDZIAŁ V
FORMY WSPÓŁPRACY

§ 7. Współpraca Powiatu Augustowskiego z Organizacjami może odbywać się
w formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowania z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych Organizacji;
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli Organizacji i Powiatu Augustowskiego;
4) współorganizacji wspólnych przedsięwzięć z Organizacjami;
5) współpracy przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz mieszkańców Powiatu
Augustowskiego;
6) współpracy przy organizowaniu akcji charytatywnych;
7) zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
8) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 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.
9) promocji dobrych praktyk Organizacji;
10) udzielania patronatu Powiatu Augustowskiego wyróżniającym się przedsięwzięciom
organizowanym przez Organizacje;
11) zapraszania przedstawicieli Organizacji do prac komisji konkursowych w ramach otwartych
konkursów ofert.

ROZDZIAŁ VI
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 8. Jako priorytetowe na rok 2021 przyjmuje się zadania w następujących zakresach:
1) pomocy społecznej, w tym:
a) pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób,
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
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c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem,
b) objęcie szczególną opieką dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie;
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym wspólna realizacja projektów na rzecz
aktywizacji rynku pracy;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym współdziałanie
w zakresie dbałości o wysoką jakość kształcenia w szkołach i rozwijania umiejętności
i postaw patriotycznych uczniów;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej,
poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
b) współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej wśród społeczeństwa powiatu augustowskiego,
b) współorganizacja imprez kulturalnych,
c) wspieranie

przedsięwzięć

propagujących

dziedzictwo

kulturowe

powiatu

augustowskiego;
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców powiatu augustowskiego,
b) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę
środowiska;
8) turystyki i krajoznawstwa, w tym:
a) współorganizacja imprez turystycznych,
b) wydawanie publikacji oraz współorganizacja przedsięwzięć promujących walory
turystyczne powiatu augustowskiego;
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym:
a) współorganizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa
publicznego,
b) wspieranie akcji i konkursów propagujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową na terenie powiatu augustowskiego,
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c) współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego
na obszarach wodnych powiatu augustowskiego;
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz
edukacji prawnej;
11) promocji i organizacji wolontariatu, w tym współdziałanie w zakresie promocji
i organizacji wolontariatu;
12) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w tym współpraca
z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie powiatu augustowskiego;
13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie
przemocy i agresji szczególnie wśród młodzieży.

ROZDZIAŁ VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 9. Program obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. Program realizują:
1) Rada Powiatu i jej komisje – w zakresie:
a) wypracowywania kierunków współpracy z Organizacjami,
b) nawiązywania merytorycznej współpracy z Organizacjami;
2) Zarząd Powiatu – w zakresie:
a) realizacji polityki określonej w pkt 1),
b) realizacji zadań w formach określonych w § 7,
c) dysponowania

środkami

finansowymi przewidzianymi w

budżecie

Powiatu

Augustowskiego na realizację zadań określonych w Programie,
d) wspierania organizacyjnego i merytorycznego Organizacji;
3) Organizacje – w zakresie realizacji zadań określonych w Programie.

7

ROZDZIAŁ IX
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11. 1. Zadania publiczne przewidziane w danym roku do zlecenia Organizacjom
i wysokość środków na ich realizację określa uchwała Rady Powiatu w Augustowie
w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na dany rok.
2.

Na realizację zadań w 2021 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe

w wysokości 64.020 zł, przy czym ostateczną kwotę na realizację Programu określi uchwała
budżetowa Rady Powiatu w Augustowie na 2021 rok.
3.

W przypadku zlecania zadań o okresie realizacji dłuższym niż jeden rok lub krótszych niż

rok, lecz obejmujący realizację zadania w okresie dwóch kolejnych lat, zadania publiczne
i wysokość środków finansowych na ich realizację określa Rada Powiatu w Augustowie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Augustowskiego.

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 12. Zarząd Powiatu do dnia 31 maja 2022 roku przedłoży Radzie Powiatu oraz
opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu w 2021 roku.
§ 13. W sprawozdaniu prezentującym realizację Programu zostanie uwzględniona
w szczególności:
1) wysokość środków finansowych przekazanych Organizacjom na realizację zadań
publicznych oraz wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Augustowski na
realizację wspólnych przedsięwzięć;
2) liczba wyróżniających się przedsięwzięć podejmowanych przez Organizacje objętych
patronatem Powiatu Augustowskiego;
3) liczba działających Organizacji na terenie powiatu augustowskiego;
4) liczba organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego działających na
terenie powiatu augustowskiego i na rzecz jego mieszkańców.
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ROZDZIAŁ XI
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 14. W ramach tworzenia Programu podejmowane są następujące działania:
1) opracowanie projektu Programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przez zespół powołany zarządzeniem Starosty Augustowskiego;
2) przeprowadzenie konsultacji projektu Programu zgodnie z uchwałą Nr 69/XIII/12 Rady
Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu augustowskiego oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” (Dz.U. Województwa Podlaskiego 2012 r. poz. 708);
3) przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji
społecznych i skierowanie pod obrady Rady Powiatu;
4) podjęcie przez Radę Powiatu uchwały przyjmującej Program.

ROZDZIAŁ XII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 15. Komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
powoływana jest każdorazowo w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Augustowie.
§ 16.

1. Do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy Kodeks

Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Komisja konkursowa pracuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 17. 1. Decyzje komisji konkursowej podejmowane są zwykłą większością głosów.
1. Protokół z prac komisji konkursowej, podpisany przez członków komisji, przedkładany jest
Zarządowi Powiatu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.
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