Program współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2016 roku

Wprowadzenie
Priorytetem Powiatu Hajnowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami
środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu,
ponieważ to właśnie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych
społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne
obywateli danego środowiska. Obszerny zakres działań, w jakie angażują się organizacje
pozarządowe, ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że
organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner do współpracy dla jednostek samorządu
terytorialnego. Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi: umacnianie
społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzenie
nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu
występujących potrzeb.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą do uchwalenia programu współpracy Powiatu Hajnowskiego 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 o wolontariacie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1118 ze zm.).
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
3) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Hajnowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku,
4) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Hajnowskiego,
5) Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Hajnowskiego,
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w
art. 13 ustawy.
§ 3. Obszar współpracy Powiatu Hajnowskiego i organizacji pozarządowych obejmuje w
szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 2.
Cele programu
§ 4.1. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
powiatu, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich
realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a
organizacjami pozarządowymi.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców powiatu,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich
osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§5.1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Powiatu Hajnowskiego lub na
rzecz jego mieszkańców.
2. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności,
uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują
przepisy prawa.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy, chyba, że inne przepisy przewidują odrębny tryb zlecania zadań.
4. Jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym
trybie, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz
porównywalności opodatkowania.
5. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych,
które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W
zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§6. Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.
4 ust. 1 ustawy.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§7.1. Współdziałanie Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje
współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań należących do kompetencji Powiatu
Hajnowskiego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert poprzez:
1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację
2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji.
3. Współpraca pozafinansowa polega na:
1) wzajemnej informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu
lepszej koordynacji realizowanych zadań,
2) konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
3) promocji działalności sektora pozarządowego w powiecie,
4) współorganizowaniu szkoleń i konferencji o tematyce związanej z działalnością organizacji
pozarządowych,
5) udzielaniu pomocy organizacyjnej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć przez
organizacje pozarządowe,
6) informowaniu o możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż budżet powiatu,
7) inicjowaniu działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,
8) wspieraniu działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym i zawodowym.
4.
Zasady wymiany informacji pomiędzy Powiatem Hajnowskim, a organizacjami
pozarządowymi:
1) Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych będą przekazywane poprzez
umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu, na stronie internetowej powiatu:
www.powiat.hajnowka.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz wysyłane e-mailem
organizacjom.
2) Organizacje mogą kontaktować się z
organizacjepozarzadowe@powiat.hajnowka.pl

urzędem

poprzez

adres

e-mail:

3) Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania organizacji powinny być wnoszone drogą
elektroniczną na adres e-mail:organizacjepozarzadowe@powiat.hajnowka.pl bądź pisemnie
na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§8. W 2016 roku zadania publiczne Powiatu Hajnowskiego realizowane przy udziale i
współdziałaniu organizacji pozarządowych będą obejmować następujące sfery:
1) pomocy społecznej, obejmującej m. in.:
a) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) organizacja przedsięwzięć z udziałem osób niepełnosprawnych
c) pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej
2) ochrony zdrowia, obejmującej m. in.:
a) wspieranie promocji zdrowego trybu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
b) wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych,
c) promowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i
potrzebujących,
3) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, obejmującej m. in.:
a) wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
b) wspieranie działań z zakresu kultury ludowej,
c) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
d) wspieranie inicjatyw wydawniczych,
e) wspieranie inicjatyw związanych z identyfikacją i rozwojem produktów lokalnych i
tradycyjnych,
f) wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży,
4) kultury fizycznej i sportu, obejmującej m. in.:
a) wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu,
b) organizację współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców Powiatu Hajnowskiego,
c) wspieranie organizacji integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Powiatu Hajnowskiego,
5) edukacji publicznej, obejmującej m. in.:
a) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
b) wspieranie organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży,
6) turystyki i promocji powiatu, obejmującej m. n.:
a) wspieranie promocji atrakcji turystycznych Powiatu Hajnowskiego,
b) wspieranie krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez o charakterze turystycznym,
c) wspieranie rozwoju agroturystyki,
d) działania związane z oznakowaniem szlaków turystycznych,

7) ochrony przyrody, obejmującej m. in.:
a) wspieranie edukacji ekologicznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
b) wspieranie propagowania tematyki
Hajnowskiego,

ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu

c) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów,
8) transportu zbiorowego i dróg publicznych, obejmującej m. in.:
a) współdziałanie samorządów w zakresie poprawy jakości transportu kolejowego,
b) organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję i poprawę jakości transportu
drogowego i kolejowego na terenie Powiatu Hajnowskiego,
9) bezpieczeństwa obywateli, obejmującej m. in.:
a) szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
b) działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli,
c) zapewnienie bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi Powiatu Hajnowskiego,
d) wspieranie doskonalenia umiejętności strażaków.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§9. Program współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2016 r. będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§10. Bezpośrednimi realizatorami „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”" będą:
1. Zarząd Powiatu w zakresie:
1) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Powiatu Hajnowskiego,
2) ustalania składu komisji konkursowej,
3) wybieranie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie
rekomendacji komisji konkursowych,
4) zawierania umów,
2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wydział Spraw Społecznych w zakresie:

1) przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert,
2) sporządzanie sprawozdań z realizacji programu,
3) prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§11. Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Hajnowskiego. Wysokość
środków przewidzianych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zostanie określona w
uchwale budżetowej Powiatu na 2016 rok. W realizację Programu będą włączone również
jednostki organizacyjne Powiatu Hajnowskiego, które mogą wspierać organizacje pozarządowe,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
§12.1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w
ramach środków finansowych przekazanych organizacjom,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację zadań
publicznych,
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmuje się Starostwo Powiatowe w
Hajnówce Wydział Spraw Społecznych.
3. Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 30
kwietnia 2017 roku. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej powiatu.
Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
§13. Projekt programu współpracy został opracowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
i obejmował następujące działania:
1) opracowanie projektu programu
2) skierowanie projektu programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie
internetowej urzędu,
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji,
4) przedłożenie projektu uchwały na posiedzenie Zarządu Powiatu,
5) przedstawienie projektu programu na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady
Powiatu Hajnowskiego,

6) podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Hajnowskiego.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
§14.1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz osoby
reprezentujące organizacje i inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz
inne podmioty biorące udział w konkursie.
§15.1. Zarząd Powiatu powołuje komisje konkursowe oraz uchwala regulamin pracy komisji.
2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi pracownik Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
§16.1. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z
ogłoszonymi warunkami konkursu.
2. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich
ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i
proponowaną propozycją przyznania dotacji. Propozycje komisji wymagają pisemnego
uzasadnienia i są przedstawiane Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§17. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Powiatu
Hajnowskiego.

