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WSTĘP
Przyjmując niniejszy program Rada Powiatu Tarnowskiego wyraża wolę współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na zasadzie partnerstwa oraz deklaruje realizację części zadań ustawowych
Powiatu we współdziałaniu z nimi.
Dokument określa zasady, zakres i formy tejże współpracy, jak również najważniejsze
zadania

publiczne,

których

realizacja

związana

jest

z

ich

finansowaniem

lub dofinansowaniem z budżetu Powiatu Tarnowskiego.
Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest lepsze wykonywanie zadań
przypisanych

ustawowo

samorządowi

powiatowemu,

lepsze

zaspokojenie

potrzeb

społeczności lokalnych przy jednoczesnym wykorzystaniu zaangażowania i potencjału
trzeciego sektora.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Podstawą do uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Powiatu Tarnowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.).

§2
Ilekroć w programie jest mowa o:
-

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.);

-

uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy program;

-

powiecie – rozumie się przez to Powiat Tarnowski;

-

radzie powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Tarnowskiego;

-

zarządzie powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tarnowskiego;

-

organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to działające na terenie powiatu
tarnowskiego i na rzecz jego mieszkańców organizacje pozarządowe prowadzące
działalność

pożytku

publicznego,

które

realizują

cele

publiczne

związane

z wykonywaniem zadań powiatu oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy;
-

dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 ust. 1

ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2020.1057 t.j.)
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§3
W realizacji zapisów programu uczestniczą:


Rada Powiatu i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
powiatu;



Zarząd Powiatu w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej powiatu
wytyczonej przez Radę Powiatu;



Dyrektorzy wydziałów, kierownicy zespołów, kierownicy biur i samodzielne
stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz jednostki organizacyjne
powiatu w zakresie bieżącej współpracy z podmiotami programu w ramach swoich
kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania
projektów aktów prawnych.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
§4
1.

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie
partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

2.

Celami szczegółowymi programu są:
1) umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków dla powstania nowych
inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
2) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
3) integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych,
4) zwiększenie udziału zainteresowanych podmiotów w realizacji zadań publicznych,
5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom
Programu złożenia z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych

III KIERUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY
§5
1.

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi wynika z zapisów ustaw,
a także Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 20202030.
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2.

Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, powiat kieruje
się zasadami pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.

3.

Rada Powiatu przyjmuje, że realizacja niektórych zadań własnych powiatu może
dokonywać się poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w związku
z tym będą otrzymywały na ich realizację pomoc, w tym także pomoc finansową
z budżetu powiatu.

IV. ZAKRES WSPÓŁPRACY
§6
1.

Współpraca samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań
publicznych o charakterze ponadgminnym

określonych w art.

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

4 ustawy

(Dz.U.2020.920 t.j.),

a w szczególności:


edukacji



pomocy społecznej



promocji zdrowia



działań na rzecz osób niepełnosprawnych



upowszechniania i ochrony praw konsumenta



turystyki



kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami



upowszechniania kultury fizycznej i sportu



ekologii i ochrony przyrody



porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.



Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

2.

Ponadto współpraca samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.).
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3.

Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Rozwoju
Powiatu Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

4.

Rejestr i nadzór nad stowarzyszeniami w imieniu Starosty Tarnowskiego realizuje
Wydział Ochrony Ludności, Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

V. FORMY WSPÓŁPRACY
§7
Współpraca, o której mowa w § 5 może przybierać następujące formy:


zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,



wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,


publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych powiatu,



udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu
oraz Komisjach z prawem zabierania głosu,



konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania
projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji,


promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz
mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,



podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe, służących wymianie
doświadczeń i promowanie wolontariatu,



inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych, w tym dotyczących pozyskiwania
środków z funduszy europejskich,



pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami
o podobnym profilu działania w regionach partnerskich Powiatu Tarnowskiego,



udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które ubiegają
się o dofinansowanie z innych źródeł,



wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego ze środków UE
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i innych źródeł zewnętrznych,


udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Starostwa Powiatowego
w Tarnowie w celu odbywania spotkań, szkoleń, konferencji, realizacji projektów
służących mieszkańcom powiatu,



obejmowanie patronatem Starosty Tarnowskiego przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe,



tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

oraz

przedstawicieli

Powiatu

Tarnowskiego,


wspólne organizowanie przedsięwzięć dotyczących zadań powiatu wymienionych
w § 5 pkt 1,



podpisanie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie.

VI. ZADANIA PRIORYTETOWE
§8
Ustala się na 2021 r. następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom pozarządowym:
1.

prowadzenie domów pomocy społecznej,

2.

prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych i wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu powiatu tarnowskiego”

3.

współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze powiatowym z zakresu
kultury, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i promocji powiatu,

4.

promocja honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu,

5.

działania edukacyjne w sferze budowy społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,

6.

wspomaganie

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych

w

życiu

społecznym

i zawodowym,
7.

realizacja zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego ze środków UE i innych źródeł
zewnętrznych,

8.

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

9.

wspieranie działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
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10.

działania w zakresie spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§9
Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 10
1.

Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Powiat zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom
prowadzącym

działalność

pożytku

publicznego

odpowiednio

do terytorialnego zakresu działania powiatu oraz których działalność statutowa
jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanego
przez Starostę Tarnowskiego otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.

3.

Otwarty konkurs ofert może przybrać jedną z form:


wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,



powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji.

4.

Powiat

może organizować wraz z organizacjami pozarządowymi wspólne

przedsięwzięcia o charakterze powiatowym na podstawie stosownych umów
i porozumień.
§ 11
1.

Starosta Tarnowski na wniosek wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej
powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację wybranego zadania w jednym
z trybów przewidzianych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.)

2.

Zlecane zadanie jest finansowane ze środków zapisanych w planie finansowym
pod wydziałem merytorycznym lub jednostką organizacyjną.
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3.

Ramowe

wzory

dokumentów

związanych

z

realizacją

programu

określa

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. (Dz.U.2018.2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań.
4.

Ogłaszanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert należy do wydziału
merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie zadania.

5.

Szczegóły dotyczące przygotowania wniosków konkursowych, wykorzystania
środków finansowych oraz ich wielkości, zawierania umów, składu i pracy komisji
konkursowych będą każdorazowo określane przez wydział merytoryczny lub
jednostkę organizacyjną w ogłoszeniu o konkursie ofert.

IX. WYSOKOSĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 12
1.

W 2021 roku na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej objętych
niniejszym programem przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 1 781 014 zł *
(jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście złotych 00/100).*
Na realizację zadania zleconego z zakresu realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy
256 080zł ( dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy

prawnej i edukacji prawnej
osiemdziesiąt złotych 00/100)*

Na realizacje zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli 100 000 zł (sto tysięcy
złotych 00/100)*
Środki na realizację programu zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu
na rok 2021.
* Niniejsze kwoty mają charakter szacunkowy i może zostać skorygowana w zależności
od możliwości finansowych Powiatu.
2.

Ponadto w budżetach właściwych komórek organizacyjnych zostanie zabezpieczona
łączna kwota w wysokości

167 000 zł* ( sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych

00/100) * na organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze powiatowym.
* Niniejsza kwota ma charakter szacunkowy i może zostać skorygowana w zależności
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od możliwości finansowych Powiatu.

X. OCENA REALIZACJI PROGRAMU
§ 13
1. Starosta Tarnowski dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji
pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być
zgłaszane Staroście Tarnowskiemu za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Powiatu
i wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy z podmiotami programu.
3. Wskaźniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego
realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
1) liczbie organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz
lokalnej społeczności,
2) liczbie osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym
wolontariuszy),
3) liczbie osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na
realizacje tych zadań.
5) łącznej wartości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych
przez organizacje pozarządowe w realizacje zadań publicznych na rzecz
mieszkańców powiatu tarnowskiego.
4. Komórki

organizacyjne

zawierające

umowy/porozumienia

z

organizacjami

pozarządowymi są zobowiązane do umieszczenia w nich stosownych zapisów celem
wyegzekwowania w sprawozdaniach z realizacji zadań wskaźników efektywności
programu.
5. Sprawozdanie z realizacji programu podaje się do publicznej wiadomości
do 31 maja roku następującego po okresie obowiązywania programu.
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XI. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 14
1. Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi zostaje opracowany
przez Wydział Rozwoju Powiatu a następnie po uzyskaniu zgody Zarządu poddany
procesowi konsultacji społecznych zgodnie z zapisami Uchwały NR XLIV.325.2014
Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji a także Uchwały Nr XXXII/369/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Powiatu Tarnowskiego.
2. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji zostaje
zamieszczony na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz przesłany do organizacji pozarządowych.
3. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości.
4. Program zostaje przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w terminie zgodnym z ustawą.

XII. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 15
1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja
konkursowa, w skład której wchodzą dwóch: członków Zarządu Powiatu
Tarnowskiego oraz jedna osoba wskazana przez organizacje pozarządowe.
2. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub,
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub,
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy lub art. 15 ust 2f ustawy.;
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3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych których konkurs dotyczy,
4. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Zarząd w formie
uchwały.
5. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział
w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją.
6. Skład komisji konkursowej i regulamin jej pracy zostaje opublikowany na stronie
internetowej Powiatu.
7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Zarząd Powiatu.
8. Przy ocenie ofert Komisja konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art.15
ust. 1 ustawy.
9. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
i wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) wraz z decyzją o wysokości
dotacji dokonuje Zarząd Powiatu, na podstawie opinii Komisji konkursowej.
11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego niż przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach
publicznych oraz prawo zamówień publicznych.
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