
UCHWAŁA NR XLIV/265/2021 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego 

 
 

Andrzej Grabowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/265/2021 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

 

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI 

 

 

  
 

  
Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 
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Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

 

WSTĘP 

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalnoś c  poz ytku 

publicznego śtanowią bazę dla rozwoju lokalnej śpołecznoś ci śtając śię waz nym ogniwem 

wśpo lnoty śamorządowej, jakim jeśt Powiat. Poprzez śwoją działalnoś c  wpływają                

na rozwo j regionu i jakoś c  z ycia jego mieśzkan co w. Rozległoś c  i zakreś działan  w jakie 

angaz ują śię organizacje pozarządowe pomaga zaśpokajac  ro z norodne potrzeby 

śpołeczne uzupełniając w ten śpośo b działalnoś c  władz śamorządowych. Wiele dziedzin 

z ycia śpołecznego nie mogłoby funkcjonowac  bez aktywnoś ci obywatelśkiej 

przejawiającej śię w wielu waz nych inicjatywach. 

 Program wśpo łpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 uśt. 3 uśtawy o działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie 

jeśt dokumentem, kto ry wytycza zaśady, przedmiot i formy wśpo łpracy, jak ro wniez  

obśzar zadan  publicznych realizowanych przez wśzyśtkie organizacje pozarządowe, 

wyraz ające wolę wśpo łpracy z Powiatem Golubśko-Dobrzyn śkim. Ma tez  za zadanie 

wypracowanie śkutecznej realizacji wśpo łpracy wśpo lnego celu, jakim jeśt rozwo j 

Powiatu oraz zwiękśzenie śtopnia zaśpokojenia potrzeb śpołecznych z uwzględnieniem 

obowiązko w wynikających z art. 5 uśtawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dośtępnoś ci ośobom ze śzczego lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

 Program śtanowi element lokalnej polityki śpołeczno-finanśowej, kto ry poprzez 

działania opiśane w Programie włącza organizacje pozarządowe w tworzenie                               

i umacnianie więzi śpołecznoś ci lokalnej. Pośiada charakter otwarty i śtanowi zbio r form, 

celo w, kierunko w i prioryteto w regulujących praktykę wśpo łdziałania władz Powiatu          

z organizacjami pozarządowymi. 

 Zgodnie z art. 5a uśt. 1 uśtawy o działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie 

organ śtanowiący jednośtki śamorządu terytorialnego uchwala, po konśultacjach 

przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem okreś lającym śzczego łowy śpośo b 

konśultowania śię z radami działalnoś ci poz ytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 uśt. 3 ww. uśtawy projekto w akto w 
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prawa miejścowego w dziedzinach dotyczących działalnoś ci śtatutowej tych organizacji 

oraz projekto w programo w wśpo łpracy z organizacjami pozarządowymi, na podśtawie 

uchwały Nr LIX/279/10 Rady Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego z dnia                                           

30 wrześ nia 2010 r., Roczny Program Wśpo łpracy do dnia 30 liśtopada roku 

poprzedzającego okreś obowiązywania programu. 

 Mając na uwadze prawidłową realizację zadania oraz biorąc koniecznoś c  

okreś lenia zaśad i obśzaro w wśpo łpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 

opracowany zośtał „Roczny Program Wśpo łpracy Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego             

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoś c  poz ytku 

publicznego na rok 2022”. 

 Przyjmując powyz śzy program Rada Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego wyraz a 

wolę budowania dalśzego dialogu obywatelśkiego, śtwarzania warunko w do realizacji 

inicjatyw śłuz ących mieśzkan com oraz deklaruje ś ciśłe wśpo łdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi  w realizacji zadan  uśtawowych Powiatu. 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

 Podśtawę prawną do uchwalenia „Rocznego Programu Wśpo łpracy Powiatu     

Golubśko-Dobrzyn śkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalnoś c  poz ytku publicznego na rok 2022” zwanego dalej 

„Programem”, śtanowi uśtawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o śamorządzie powiatowym         

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz uśtawa z dnia                                              

24 kwietnia 2003 r. o  działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535). 

§2. 

 Ilekroc  w Programie Wśpo łpracy Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego                                     

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 mowa jeśt o: 

1) ustawie – rozumie śię przez to uśtawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś ci 

poz ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r.               

poz. 1038, 1243, 1535); 
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2) Programie – rozumie śię przez to „Roczny Program Wśpo łpracy Powiatu 

Golubśko-Dobrzyn śkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalnoś c  poz ytku publicznego na rok 2022”; 

3) Powiecie – rozumie śię przez to  Powiat Golubśko-Dobrzyn śki; 

4) Radzie Powiatu – rozumie śię przez to Radę Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego; 

5) Zarządzie Powiatu – rozumie śię przez to Zarząd Powiatu Golubśko-

Dobrzyn śkiego; 

6) Staroście – rozumie śię przez to Starośtę Golubśko-Dobrzyn śkiego; 

7) Starostwie – rozumie śię przez to Starośtwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu; 

8) organizacjach pozarządowych lub podmiotach Powiatu – rozumie śię przez                          

to organizacje, ośoby prawne i jednośtki organizacyjne, o kto rych mowa                         

w art. 3 uśt. 2 i 3 uśtawy; 

9) PES – Podmioty Ekonomii Społecznej; 

10) otwartym konkursie ofert – rozumie śię przez to otwarty konkurś ofert                     

na realizację zadan  publicznych, o kto rych mowa w art. 11 uśtawy; 

11) trybie pozakonkursowym – rozumie śię przez to tryb zlecenia realizacji zadan  

publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkurśu 

ofert, okreś lony w art. 19a uśtawy. 

§3. 

 Obśzar wśpo łpracy Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego z śektorem pozarządowym 

obejmuje śferę zadan  publicznych, o kto rych mowa w art. 4 uśt. 1 uśtawy. 

 

Rozdział II 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§4. 

 Gło wnym celem Programu jeśt rozwijanie ro z nych form wśpo łpracy Powiatu              

z organizacjami pozarządowymi, a takz e zwiękśzenie wpływu śektora obywatelśkiego    

na kreowanie polityki śpołecznej poprzez budowanie i umacnianie partnerśtwa między 

Powiatem Golubśko-Dobrzyn śkim a organizacjami pozarządowymi oraz podwyz śzenie 

efektywnej realizacji zadan  śamorządu na rzecz wśpo lnoty, jak ro wniez  śtwarzanie 

warunko w i zaangaz owanie organizacji w rozwo j Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego     

oraz poprawę jakoś ci z ycia jego mieśzkan co w. 
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§5. 

Celami śzczego łowymi Programu śą: 

1) wśpieranie aktywnoś ci śpołecznoś ci lokalnej oraz wzmacnianie potencjału 

organizacji pozarządowych; 

2) wzrośt ś wiadomoś ci śpołecznej na temat roli organizacji pozarządowych               

oraz ich działalnoś ci; 

3) poprawa jakoś ci z ycia mieśzkan co w Powiatu poprzez pełniejśze zaśpokajanie 

potrzeb śpołecznych; 

4) umacnianie w ś wiadomoś ci śpołecznej poczucia odpowiedzialnoś ci za śiebie               

i śwoje otoczenie; 

5) zwiękśzenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadan  publicznych 

Powiatu; 

6) podnieśienie jakoś ci z ycia i pełniejśze zaśpokojenie potrzeb mieśzkan co w Powiatu 

poprzez zwiękśzenie aktywnoś ci organizacji w śzczego lnoś ci w zakreśie opieki 

śpołecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej; 

7) aktywizowanie śpołecznoś ci lokalnej; 

8) wśpieranie oraz powierzanie organizacjom zadan  publicznych; 

9) wśpieranie rozwoju aktywnoś ci w śpołecznoś ci Powiatu i jej zaangaz owanie             

w proceś definiowania i rozwiązywania programo w Powiatu; 

10) otwarcie na innowacyjnoś c  i konkurencyjnoś c  poprzez umoz liwienie podmiotom 

programu indywidualnego wyśtąpienia z ofertą realizacji projekto w konkretnych 

zadan  publicznych. 

 

Rozdział III 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

§6. 

 Wśpo łpraca Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego z organizacjami będzie opierała                    

śię na podśtawowych zaśadach wśpo łpracy: 

1) pomocniczości – Powiat wśpiera działania organizacji pozarządowych w zakreśie 

realizacji zadan  publicznych powierzonych w formie i na zaśadach okreś lonych                    

w uśtawie, a organizacje zapewniają ich wykonanie w śpośo b ekonomiczny, 

profeśjonalny i terminowy, z uwzględnieniem obowiązko w wynikających                       

z art. 5 uśtawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dośtępnoś ci ośobom                     
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ze śzczego lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); 

2) suwerenności stron – rozumianej jako śzacunek do odrębnoś ci i zachowania 

niezalez noś ci zaro wno Powiatu jak i organizacji pozarządowych; 

3) partnerstwa – wśpo łpraca pomiędzy władzami śamorządowymi a organizacjami 

pozarządowymi oparta jeśt na wzajemnym śzacunku, zaufaniu i uznaniu 

ro wnorzędnoś ci śtron; 

4) efektywności – wśpo lne dąz enie do ośiągnięcia moz liwie najlepśzych efekto w 

realizacji zadan  publicznych w śpośo b zgodny z umową śtron, terminowy                        

i najmniej kośztowny; rozpoznawanie i zaśpakajanie potrzeb śpołecznych 

wśpo lnoty śamorządowej Powiatu; 

5) uczciwej konkurencji – ro wny dośtęp do informacji w zakreśie wykonywanych 

przedśięwzięc  zaro wno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, śtośowanie 

obiektywnych kryterio w wyboru organizacji pozarządowej oraz przejrzyśtoś ci 

działan  i procedur w proceśie dokonywania oceny zadan  publicznych                                  

i podejmowaniu decyzji odnoś nie ich finanśowania; 

6) jawności – wśzyśtkie moz liwoś ci wśpo łpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi śą powśzechnie wiadome i dośtępne oraz jaśne i zrozumiałe            

w zakreśie śtośowanych procedur, informowania o zamiarach i celach śwojej 

działalnoś ci, realizowanych projektach, ś rodkach finanśowych przeznaczonych    

na ten cel oraz wewnętrznych zmianach. 

 

Rozdział IV 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

§7. 

Przedmiotem wśpo łpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jeśt realizacja 

zadan  publicznych wymienionych w art. 4 uśt. 1 uśtawy o działalnoś ci poz ytku 

publicznego i o wolontariacie, nalez ących do zadan  właśnych Powiatu. Wśpo łpraca 

Powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Programu ma charakter 

finanśowy oraz pozafinanśowy. 
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Rozdział V 

FORMY WSPÓŁPRACY 

§8. 

Wśpo łpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi ma charakter finanśowy                        

i pozafinanśowy zgodnie z obowiązującymi przepiśami prawa w tym zakreśie. 

1. Do finanśowych form wśpo łpracy nalez y w śzczego lnoś ci: 

1) wśpieranie wykonywania zadan  publicznych wraz z udzieleniem dotacji                                  

na finanśowanie ich realizacji; 

2) powierzanie wykonywania zadan  publicznych wraz z udzieleniem dotacji                               

na finanśowanie ich realizacji, w tym Podmiotom Ekonomii Społecznej; 

3) obejmowanie Patronatem Honorowym Starośty Golubśko-Dobrzyn śkiego imprez  

i wydarzen  organizowanych na terenie Powiatu, jako wyro z nienie podkreś lające 

ich śzczego lny charakter. 

2. Do pozafinanśowych form wśpo łpracy nalez y w śzczego lnoś ci: 

1) konśultowanie projekto w akto w normatywnych Rady Powiatu w dziedzinach 

dotyczących działalnoś ci śtatutowej organizacji, w śzczego lnoś ci poprzez 

poddanie projekto w uchwał pod ocenę pośzczego lnych komiśji Rady Powiatu; 

2) informowanie organizacji o śpotkaniach i śzkoleniach w zakreśie będącym 

przedmiotem zaintereśowania organizacji pozarządowych i śamorządu 

powiatowego; 

3) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalnoś ci i wśpo łdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunko w, w śzczego lnoś ci poprzez zamieśzczanie 

na śtronie Biuletynu Informacji Publicznej Starośtwa, na śtronie internetowej 

Powiatu, na facebooku oraz przez prześyłanie do lokalnych inśtytucji i jednośtek, 

piśemnych informacji o podejmowanych przedśięwzięciach, a takz e informowanie                            

o moz liwoś ci uzyśkania wśparcia z funduśzy Unii Europejśkiej; 

4) tworzenie wśpo lnych ześpoło w problemowych o charakterze doradczym                        

i inicjatywnym, śkładających śię z Radnych Powiatu, przedśtawicieli jednośtek 

organizacyjnych Powiatu oraz przedśtawicieli organizacji pozarządowych                 

do rozpatrywania okreś lonych problemo w, uśtalania śtrategii i śpośobo w 

wśpo lnego działania lub podjęcia okreś lonej problematyki dla dobra poz ytku 

publicznego, w śzczego lnoś ci poprzez udział ześpoło w wdraz ających                                  

i monitorujących realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemo w 
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Społecznych oraz lokalnych problemo w o charakterze długofalowym                                

w przedśięwzięciach wynikających z załoz en  ww. programo w; 

5) promowanie działalnoś ci śektora pozarządowego poprzez obejmowanie 

patronatem Starośty wybranych wydarzen  realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, zapraśzanie do udziału w imprezach promujących Powiat  

Golubśko-Dobrzyn śki; 

6) udzielanie rekomendacji inicjatywom przygotowywanym przez organizacje 

pozarządowe oraz śamym organizacjom w przypadku ubiegania śię o ś rodki             

ze z ro deł zewnętrznych, pośzukiwania partnero w lub konkurśo w; 

7) udośtępnianie pomieśzczen  będących w dyśpozycji Starośtwa lub jednośtek 

podległych Powiatowi na potrzeby organizowanych i wśpo łorganizowanych przez 

śektor pozarządowy śpotkan  i narad; 

8) prowadzenie działan  informacyjnych w ramach kampanii 1% podatku 

dochodowego dla organizacji poz ytku publicznego z terenu Powiatu Golubśko-

Dobrzyn śkiego; 

9) prowadzenie śtałego śerwiśu informacyjnego dla NGO i umieśzczanie na śtronach 

internetowych Powiatu informacji przydatnych dla organizacji; 

10) prowadzenie ewidencji: śtowarzyśzen  zwykłych, śtowarzyśzen  KRS, uczniowśkich 

klubo w śportowych oraz klubo w śportowych, nadzorowanych przez Starośtę 

Golubśko-Dobrzyn śkiego; 

11) wśparcie w pośtaci inśtruktarzu prawidłowego przygotowywania dokumentacji, 

zakładania i prowadzenia śtowarzyśzen  zwykłych i śtowarzyśzen  kultury 

fizycznej; 

12) wydawanie zaś wiadczen  o wpiśie do ewidencji Starośty Golubśko-Dobrzyn śkiego, 

kto re umoz liwiają śektorowi pozarządowemu ubieganie śię o zewnętrzne ś rodki 

finanśowe; 

13) udzielanie informacji o moz liwoś ciach pozyśkiwania ś rodko w finanśowych              

na realizację zadan  publicznych z innych z ro deł niz  dotacje z budz etu Powiatu; 

14) udzielanie pomocy w przygotowaniu dokumentacji ofertowej i rozliczeniowej         

w ramach otwartego konkurśu ofert w zakreśie działalnoś ci poz ytku publicznego; 

15) wśparcie rzeczowe, np. w formie przekazywania darowizn. 
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Rozdział VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

§9. 

Obśzary wśpo łpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi objęte Rocznym 

Programem Wśpo łpracy dotyczą zakreśu zadan  publicznych okreś lonych w art. 4 uśt 1 

uśtawy o działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie. 

Przyjmuje śię naśtępujące cechy priorytetu: potrzeba, zakreś adreśato w, 

obligatoryjnoś c  zadania, dąz enie do integracji śpołecznej, komplekśowoś c  i śyśtemowoś c . 

Powiat w miarę potrzeb i moz liwoś ci finanśowych w 2022 roku będzie powierzac                

lub wśpierac  realizację naśtępujących priorytetowych zadan  publicznych z zakreśu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i ośobom w trudnej śytuacji 

z yciowej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu śpołecznemu                                  

i wyro wnywaniu śzanś – zadania te realizowane będą przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz S rodowiśkowy Dom Samopomocy      

w Golubiu-Dobrzyniu ramach przyznanego budz etu; 

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiękśzania ś wiadomoś ci 

prawnej śpołeczen śtwa w zakreśie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej; 

3) ochrony i promocji zdrowia, mające na celu zwiękśzenie ś wiadomoś ci 

zdrowotnej    śpołeczen śtwa, wytworzenie prawidłowych nawyko w zdrowotnych, 

realizowane w śzczego lnoś ci poprzez: 

a) wśpieranie realizacji zadan  z zakreśu ochrony i promocji zdrowia, 

b) wśpieranie realizacji zadan  w obśzarze ochrony zdrowia pśychicznego, 

c) promocję działan  organizacji pozarządowych realizujących zadania                 

w zakreśie profilaktyki i promocji zdrowia; 

4) działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mających na celu śtwarzanie 

warunko w do pełnego ucześtnictwa tych ośo b w z yciu śpołecznym i zawodowym 

– zadania realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Golubiu-Dobrzyniu poprzez: 

a) wśpieranie działan  integrujących ośoby z niepełnośprawnoś ciami, 

b) wśpieranie dośtępu dzieci i młodziez y do wcześnej wielośpecjaliśtycznej 

interwencji w niepełnośprawnoś c , 

c) wśpieranie działan  na rzecz wdraz ania nowocześnych metod diagnozy, 
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terapii i rehabilitacji ośo b z niepełnośprawnoś ciami, 

d) wśpo łpracę przy organizowaniu imprez i śpotkan  podejmujących 

problematykę ośo b z niepełnośprawnoś ciami, ze śzczego lnym 

uwzględnieniem działan  zachęcających do czynnego ucześtnictwa ośo b          

z niepełnośprawnoś ciami w z yciu śpołecznym, 

e) informowanie o moz liwoś ciach pozyśkiwania ś rodko w z Pan śtwowego 

Funduśzu Rehabilitacji Ośo b Niepełnośprawnych na rehabilitację śpołeczną           

i zawodową, 

f) rozdzielanie dofinanśowan  na zadania: śport, kultura, rekreacja i turyśtyka 

ośo b z niepełnośprawnoś ciami, 

g) realizację programo w celowych śkierowanych na ośoby                                                  

z niepełnośprawnoś ciami i organizacje pozarządowe, 

h) wśpo łpracę z Powiatową Społeczną Radą dś. Ośo b Niepełnośprawnych, 

i) wśpo łpracę z Towarzyśtwem Przyjacio ł Dzieci w zakreśie prowadzenia 

Warśztato w Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorśkim; 

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających                  

bez pracy, w tym przeciwdziałanie śkutkom bezrobocia i wśpieranie aktywnoś ci 

w zakreśie tworzenia nowych miejśc pracy; zadania te realizowane będą przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w ramach przyznanego budz etu       

w śzczego lnoś ci poprzez: 

a) promocję i wśpieranie funkcjonowania małych i ś rednich przedśiębiorśtw, 

b) wśpieranie tworzenia nowych miejśc pracy na terenie Powiatu, 

c) prowadzenie działan  informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych                                   

z  moz liwoś cią korzyśtania z funduśzy Unii Europejśkiej, 

d) promocja i wśpieranie funkcjonowania Podmioto w Ekonomii Społecznej; 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na celu wzbogacanie 

z ycia kulturalnego Powiatu, ułatwianie mieśzkan com dośtępu do do br kultury           

i śztuki, podtrzymywanie i wzmacnianie toz śamoś ci oraz tradycji regionalnej, 

zadania te realizowane w śzczego lnoś ci poprzez: 

a) wśpieranie zadan  z zakreśu kultury, śztuki, ochrony do br kultury                            

i dziedzictwa narodowego, 

b) wśpieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających 

iśtotne znaczenie dla kultury, hiśtorii oraz tradycji Powiatu, 
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c) upowśzechnianie i promocja lokalnej two rczoś ci artyśtycznej, 

rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieś lniczych w kraju i zagranicą, 

d) edukacja kulturalna i wychowanie przez śztukę dzieci i młodziez y z terenu 

Powiatu, 

e) promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury          

w kraju i zagranicą; 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mające na celu 

promocję aktywnoś ci ruchowej, podnośzenie śprawnoś ci fizycznej dzieci                        

i młodziez y, promocję Powiatu w kraju oraz aktywizację i integrację mieśzkan co w 

regionu poprzez śport, realizowane w śzczego lnoś ci  poprzez: 

a) patronat i wśparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogo lnopolśkich 

oraz międzynarodowych imprez śportowych organizowanych na terenie 

Powiatu, 

b) wśpieranie realizacji zadan  z zakreśu upowśzechniania kultury fizycznej                      

i śportu; 

8) edukacji ekologicznej, realizowane poprzez: 

a) promowanie zdrowej z ywnoś ci, produkto w regionalnych                                     

oraz ekologicznych metod produkcji, 

b) edukację ekologiczną i zwiękśzanie aktywnoś ci proś rodowiśkowej 

śpołeczen śtwa, 

c) organizowanie olimpiad, konkurśo w, feśtiwali upowśzechniających wiedzę 

i pośtawy ekologiczne, 

d) organizowanie programo w i akcji związanych z ochroną ś rodowiśka                   

i przyrody, organizacja działan  o charakterze lokalnym propagującym 

racjonalne wykorzyśtanie i ochronę zaśobo w przyrodniczych, 

e) wśpieranie zadan  mających na celu śzerzenie ś wiadomoś ci ekologicznej 

wś ro d dzieci i młodziez y i ich rodzin; 

9) turystyki i krajoznawstwa, mające na celu upowśzechnianie krajoznawśtwa             

i turyśtyki jako formy śpędzania czaśu wolnego oraz promocję waloro w 

turyśtycznych Powiatu, realizowane poprzez: 

a) wśpieranie realizacji zadan  z zakreśu upowśzechniania krajoznawśtwa                        

i turyśtyki poprzez wydarzenia promocyjne, śzkolenia, warśztaty, 

śpotkania, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 60FBA27F-FE92-416B-9EBB-2BF04387ECA9. Podpisany Strona 11



b) propagowanie wiedzy o lokalnych atrakcjach turyśtycznych; 

10) promocji Powiatu poprzez: 

a) wydawanie publikacji w pośtaci drukowanej lub w innych technikach zapiśu 

obrazu i dz więku śłuz ących promocji Powiatu w kraju i zagranicą, 

b) wśpo łorganizowanie imprez i przedśięwzięc  o charakterze ponadgminnym 

promującym Powiat. 

 

Rozdział VII 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§10. 

1. Program realizowany będzie w okreśie od dnia 1 śtycznia 2022 r. do dnia                     

31 grudnia 2022 r., z zaśtrzez eniem uśt. 2. 

2. Termin realizacji pośzczego lnych zadan  okreś lony będzie w warunkach otwartych       

konkurśo w ofert na wśpieranie lub powierzanie realizacji zadan  Powiatu                      

w 2022 roku. 

 

Rozdział VIII 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§11. 

1. Program będzie realizowany w śzczego lnoś ci poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadan  publicznych: 

a) w ramach otwartych konkurśo w ofert, 

b) z pominięciem otwartego konkurśu ofert; 

2) konśultowanie z organizacjami pozarządowymi projekto w akto w normatywnych                 

w dziedzinach dotyczących działalnoś ci śtatutowej organizacji; 

3) konśultacje Programu na rok 2022; 

4) tworzenie wśpo lnych ześpoło w konśultacyjnych; 

5) organizowanie i wśpo łorganizowanie śpotkan , konferencji, śzkolen , kto rych              

ucześtnikami śą przedśtawiciele organizacji pozarządowych i śamorządu; 

6) udzielanie śtałego wśparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez         

pracowniko w Starośtwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu; 

7) promowanie i wśpieranie proceśu tworzenia śieci organizacji pozarządowych 
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poprzez udzielanie wśparcia finanśowego i pozafinanśowego przedśięwzięciom                                 

zorientowanym na realizację programo w tworzenia śieci organizacji 

pozarządowych. 

2. Za koordynację działan  objętych Programem odpowiedzialny jeśt Kierownik 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starośtwa. 

 

Rozdział IX 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§12. 

1. W 2022 roku na realizację zadan  publicznych objętych Programem planuje                             

śię przeznaczyc  ś rodki finanśowe w wyśokoś ci 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Ośtateczną wyśokoś c  ś rodko w finanśowych przeznaczonych na realizację zadan               

publicznych przez organizacje pozarządowe okreś li Rada Powiatu w uchwale                     

budz etowej na rok 2022. 

 

Rozdział X 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

§13. 

1. Spośo b oceny realizacji Programu dokonywany jeśt na biez ąco i polega                                    

na monitorowaniu wykonywania zadan  publicznych powierzonych organizacjom           

pozarządowym. 

2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie ro wniez  w oparciu o naśtępujące       

mierniki: 

1) liczbę ogłośzonych otwartych konkurśo w ofert na realizację zadan  publicznych; 

2) liczbę organizacji pozarządowych ucześtniczących w otwartych konkurśach ofert; 

3) liczbę ofert złoz onych w ramach otwartych konkurśo w ofert; 

4) liczbę organizacji pozarządowych, kto re otrzymały dotacje w ramach otwartych           

konkurśo w ofert; 

5) liczbę zadan  publicznych dofinanśowanych w ramach otwartych konkurśo w ofert; 

6) liczbę ofert złoz onych w trybie art. 19a uśtawy; 

7) liczbę umo w zawartych w trybie art. 19a uśtawy; 

8) wyśokoś c  ś rodko w finanśowych przekazanych organizacjom pozarządowym                       
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na realizację zadan  publicznych; 

9) liczbę przedśięwzięc  zrealizowanych we wśpo łpracy Powiatu z organizacjami                    

pozarządowymi; 

10) liczbę poprawnie rozliczonych śprawozdan  kon cowych z realizacji zadan  

publicznych złoz onych przez organizacje; 

11) liczbę zwrotu dotacji otrzymanych w ramach otwartych konkurśo w ofert; 

12) liczbę śkonśultowanych akto w normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalnoś ci śtatutowej organizacji pozarządowych; 

13) liczbę organizacji pozarządowych ucześtniczących w konśultacjach akto w                          

normatywnych. 

3. Zarząd Powiatu do dnia 31 maja 2023 r. przedśtawi Radzie Powiatu śprawozdanie                    

z realizacji Programu. 

 

Rozdział XI 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

§14. 

1. W celu uchwalenia Programu podjęte zośtały naśtępujące działania: 

1) opracowanie projektu Programu w oparciu o analizę częś ciowej realizacji 

Programu wśpo łpracy na rok 2021; 

2) podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w śprawie przeprowadzenia konśultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego w śprawie uchwalenia 

„Rocznego programu wśpo łpracy Powiatu Golubśko-Dobrzyn śkiego                                   

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoś c  

poz ytku publicznego na rok 2022”; 

3) poddanie Programu konśultacjom śpołecznym w śpośo b okreś lony w uchwale      

Nr LIX/279/10 Rady Powiatu z dnia 30 wrześ nia 2010 r. w śprawie przyjęcia 

regulaminu okreś lającego śzczego łowy śpośo b konśultowania z radami 

działalnoś ci poz ytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 uśt. 3 uśtawy o działalnoś ci poz ytku publicznego                          

i o wolontariacie projekto w akto w prawa miejścowego w dziedzinach dotyczących 

działalnoś ci śtatutowej tych organizacji oraz projekto w programo w wśpo łpracy      

z organizacjami pozarządowymi; 

4) zamieśzczenie projektu Programu na śtronie internetowej Powiatu                          
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www.śerwiś.bip.golub-dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz   

na tablicy ogłośzen  Starośtwa; 

5) śporządzenie ześtawienia złoz onych opinii, uwag i wniośko w zgłośzonych                   

w ramach konśultacji; 

6) zaopiniowanie zgłośzonych, opinii, uwag i wniośko w oraz rozpatrzenie ich przez 

Zarząd Powiatu; 

7) przygotowanie i zamieśzczenie na śtronie internetowej Powiatu                                  

www.śerwiś.bip.golub-dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz   

na tablicy ogłośzen  informacji Starośtwa o wynikach konśultacji; 

8) przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Programu uwzględniającego wyniki 

konśultacji i śkierowanie go pod obrady Rady Powiatu; 

9) podjęcie przez Radę Powiatu uchwały przyjmującej Program do dnia 30 liśtopada 

2021 r. 

2. Prace nad przygotowaniem Programu zośtały zainicjowane i przeprowadzone 

przez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starośtwa. 

 

Rozdział XII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§15. 

1. Do oceny ofert złoz onych w ramach otwartych konkurśo w ofert na wykonywanie 

zadan  publicznych związanych z realizacją zadan  Powiatu w trybie uśtawy 

powołane zośtaną komiśje konkurśowe, zwane dalej Komiśjami. 

2. W śkład Komiśji wchodzą przedśtawiciele organu wykonawczego, ośoby wśkazane 

przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem ośo b powiązanych z organizacjami 

pozarządowymi biorącymi udział w konkurśie. W pracach Komiśji mogą 

ucześtniczyc  takz e, z głośem doradczym, ośoby pośiadające śpecjaliśtyczną wiedzę 

w dziedzinie obejmującej zakreś zadan  publicznych, kto rych konkurś dotyczy. 

3. Imienne śkłady Komiśji wraz ze wśkazaniem Przewodniczącego Komiśji, 

okreś lone zośtaną w drodze uchwały Zarządu Powiatu. 

4. Prace Komiśji odbywają śię w oparciu o Regulamin pracy komiśji konkurśowych 

do oceny ofert złoz onych w otwartych konkurśach ofert na wykonywanie zadan  

publicznych związanych z realizacją zadan  Powiatu przez organizacje prowadzące 
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działalnoś c  poz ytku publicznego przyjęty przez Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 

5. Członkowie komiśji śkładają piśemne oś wiadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, 

zgodnie z przepiśami okreś lonymi w art. 15 uśt. 2d i 2f uśtawy. 

6. Złoz one oferty przed przekazaniem do opinii Komiśji, podlegają wśtępnej ocenie 

formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Społecznych Starośtwa. 

7. Zadaniem komiśji jeśt dokonanie oceny merytorycznej przedłoz onych na konkurś 

ofert. 

8. Protoko ł w śprawie rozśtrzygnięcia konkurśu ofert zawierający zbiorczy arkuśz 

ocen oraz rekomendacje komiśji w śprawie ośtatecznego wyboru ofert 

przekazywany jeśt niezwłocznie Zarządowi Powiatu. 

9. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję w śprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji,     

w formie uchwały. 

10. Rozśtrzygnięcie konkurśu ogłaśzane jeśt na śtronie internetowej                                

www.śerwiś.bip.golub-dobrzyn.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz   

na tablicy ogłośzen  Starośtwa. 

 

Rozdział XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16. 

 Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 maja 2023 roku przedłoz y Radzie Powiatu 

śprawozdanie z realizacji Programu. 

§17. 

Sprawozdanie zośtanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu. 

§18. 

 Wniośki, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu mogą byc  

śkładane Zarządowi Powiatu za poś rednictwem Starośty Golubśko-Dobrzyn śkiego. 

§19. 

 W zakreśie nieuregulowanym w niniejśzym Programie śtośuje śię przepiśy uśtawy             

o działalnoś ci poz ytku publicznego i o wolontariacie, kodekśu cywilnego, uśtawy                      

o finanśach publicznych oraz uśtawy prawo zamo wien  publicznych. 
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Uzasadnienie 

Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych 
m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego 
i gospodarczego. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) organy administracji publicznej prowadzą 
działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony 
w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. 

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” został 
poddany konsultacjom społecznym w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r. 

Program stanowi realizację zapisów ww. ustawy, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie 
przejrzystych i przyjaznych zasad uczestnictwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, 
umożliwiając jednocześnie lepsze zaspokajanie potrzeb zbiorowych we współpracy Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego i tych organizacji. 

Uwzględniając powyższe celowym i koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczącą „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022”. 
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