
          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ 199/ 2009 

Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009r.  

 

Program współpracy 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. Nr 96, poz. 873) na terenie Powiatu Szydłowieckiego. 

 

I. Wprowadzenie 

1. Program finansowany będzie ze środków własnych powiatu. Wysokość środków 

przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zlecenie zadań 

powiatu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zostanie określona w uchwale 

budżetowej na 2010 rok. 

2. Wspieranie lub powierzenie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

II. Zadania priorytetowe powiatu na 2010 rok. 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy poprzez jego promocję, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek młodzieży i dorosłych, 

• kultura i sztuka (organizacja imprez promujących powiat), 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  młodzieży i dorosłych poprzez organizację 

zajęć pozalekcyjnych i organizację imprez cyklicznych i jednorazowych, 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym (przeprowadzanie programów profilaktycznych). 

III. Warunki ubiegania się o dotację z budżetu powiatu. 

1. Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawę o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, finansach publicznych oraz na podstawie 

przepisów wykonawczych do ustaw  według następujących kryteriów: 

a) z budżetu powiatu mogą być udzielane dotacje na cele publiczne  związane z realizacją zadań 

własnych powiatu, 

b) prawo ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, 

c) wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na ten cel określone zostaną w uchwale 

budżetowej na rok 2010. 

d) postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru 

najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji i 

formy pisemnej postępowania, 

e) podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego 

zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania z zasadami uczciwej konkurencji 

gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny i terminowy, 



f) wzory oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie MGPiPS              

z dnia 27 grudnia 2005 roku(Dz. U. 2005.264.2207), 

g) podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu. 

 

IV. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków. 

Zarząd Powiatu podejmuje decyzje dotyczące udzielenia wsparcia poszczególnym projektom 

przedsięwzięć zgłaszanym przez organizacje po zaopiniowaniu przez Zespół opiniujący oferty, który 

kieruje się następującymi kryteriami:  

a) celowości realizacji określonego zadania publicznego, 

b) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 

przez nie nadzorowane, 

c) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, 

d) uwzględnieniem wysokości środków powiatu przeznaczonych na realizację zadania                         

w stosunku do budżetu zadania, 

e) potrzebami powiatu i jego mieszkańców, 

f) innowacyjnością przedsięwzięć, 

g) promowaniem Powiatu, 

h) terminowym i prawidłowym wywiązywaniem się z umów z lat poprzednich. 

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Przy podejmowaniu 

decyzji będą brane pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią 

instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych wniosków i wybór najlepiej 

odpowiadającym aktualnym potrzebom. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. W terminie do 30 marca 2010 roku Starosta przedstawi Radzie Powiatu sprawozdanie                        

z realizacji „Programu współpracy…” 

2. Wnioski posłużą samorządowi powiatu do analizy efektów programu, a organizacjom do 

usprawnienia ich działalności, w szczególności sferze kontaktów z samorządem lokalnym. 

3. Wnioski będą również podstawą do dokonywania niezbędnych zmian w Programie celem 

zwiększenia efektywności jego działania. 

4. Organizacje, które otrzymały lokal w użyczenie lub najem zobowiązane są do składania 

Zarządowi Powiatu rocznych sprawozdań ze sposobu ich wykorzystania. 

5. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na 2011 rok organizacje 

pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 28 września 

2010 roku propozycje realizacji zadań na kolejny rok. 


