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ROCZNY PROGRAM 

Współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 
I.CEL PROGRAMU  
 Celem programu jest współpraca Powiatu Szydłowieckiego w sferze zadań
publicznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 
powiatu wymienionym w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym. 
 
II. ADRESACI PROGRAMU 
1. Organizacje pozarządowe. 
2. Organizacje i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskie, 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. 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność społecznie 
użyteczną w zakresie odpowiadającym działaniom organów powiatu. 

 
III. REALIZATORZY PROGRAMU 
1. Rada Powiatu w Szydłowcu i jej Komisje stałe w zakresie wytyczania polityki społecznej 

i finansowej powiatu. 
2. Zarząd Powiatu w Szydłowcu w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej 

powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu w Szydłowcu. 
3. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w zakresie organizowania, koordynowania 

bieżących kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego               
i o wolontariacie. 

4. Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz jednostki 
organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w 
ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym 
konsultowania projektów aktów prawnych. 

 
IV. SFERA WSPÓŁPRACY 
 Powiat Szydłowiecki prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych              
w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy                       
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 wymienionej 
ustawy.  



V. PRIORYTETY ZADAŃ
Ustala się na rok 2007 następujące zadania priorytetowe związane ze współpracą

samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 
 
1. W zakresie edukacji; 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu  
Szydłowieckiego. 
 
2. W zakresie promocji; 

a) wydawanie publikacji służących promocji Powiatu Szydłowieckiego w regionie,                  
w kraju   i za granicą,

b) inicjowanie i organizacja przedsięwzięć promocyjnych i współdziałania w tym 
zakresie z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego. 

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia; 
a) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
b) działania w celu wspierania osób niepełnosprawnych, 
c) organizacja imprez rozwijających świadomość prozdrowotną promujących porządek 

oraz bezpieczeństwo publiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. 
4. W zakresie kultury i turystyki; 

a) Wspieranie działań i organizacja imprez służących upowszechnianiu kultury, sztuki,            
tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego Powiatu.        

b) Wspieranie działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki w Powiecie. 
5. W zakresie kultury fizycznej i sportu; 

a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych                        
o charakterze powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, 

b) upowszechnianie aktywnego wypoczynku i promocja rekreacji ruchowej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego. 

c) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych. 
6. W zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego; 
a) Wspieranie działań mających na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego.  

b) Współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań
w ramach programów powiatowych, wojewódzkich i unijnych. 

VI. FORMY WSPÓLPRACY 
1. Współpraca Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                      

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
odbywać się będzie w szczególności w następujących formach; 
1) wspólnej organizacji, współfinansowaniu oraz wzajemnej współpracy w zakresie 

realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego 
odpowiadającym zadaniom powiatu, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                                   
i współdziałania  w celu zharmonizowania tych kierunków, 

3) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego                 
i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu jak również
określanie przedmiotu ich działania, 



4) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania wsparcia z innych źródeł
poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości 
pozyskiwania środków finansowych oraz sprzętu sportowego i innych z różnych 
źródeł, w tym doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej, 

5) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa                  
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów 
ponadgminnych i międzynarodowych, 

6) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji                 
(np.: oddelegowanie pracowników, użyczanie sprzętu, bezpłatne udostępnianie sal 
urzędu itp.), 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Szydłowcu do; 
1) określenia szczegółowych zdań, przewidzianych do zlecenia przez Powiat 

Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania,                        
o których mowa w pkt.1, 

3) określenia terminu i miejsca składania ofert, 
4) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na 
które proponuje się udzielenie dotacji, 

5) wykonania innych czynności organizacyjno – technicznych w celu realizacji niniejszej 
uchwały. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy                
o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
 


