
PROJEKT KIEROWANY DO KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

 

 

Roczny program współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego  

na rok 2023 

 

I. Cel główny i cele szczegółowe Rocznego programu 

Celem głównym Rocznego programu współpracy jest budowanie nowoczesnego 

społeczeństwa obywatelskiego, poprzez tworzenie warunków do działalności społecznie 

użytecznej obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i włączenie ich do 

realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

powiatu kraśnickiego. Celami szczegółowymi Rocznego programu współpracy są: 

1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; 

2) integracja mieszkańców i podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) rozwój zasobów organizacji pozarządowych; 

4) wspieranie społecznej innowacyjności w ramach konkurencyjności podmiotów 

pozarządowych występujących z ofertą realizacji zadań publicznych powiatu.

  

II. Zasady współpracy 

 Współpraca Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego prowadzona będzie w 

oparciu o następujące zasady: 

1) zasadę pomocniczości - samorząd powiatowy respektując odrębność  

i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do 

samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także 

do sfery zadań publicznych; 

2) zasadę niezależności – władze samorządowe i organizacje pozarządowe nie dążą 

do narzucania sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię zgłaszają 

wzajemne propozycje; 

3) zasadę finansowania przedmiotowego – środki finansowe z programu są 

przyznawane na przedsięwzięcia spójne z priorytetami współpracy, a nie dla 

określonych podmiotów; 

4) zasadę wspierania podmiotowego – podmiotowo do konkretnych organizacji są 

skierowane pozafinansowe formy pomocy, konsultacje, szkolenia, ułatwianie 

kontaktów społecznych; 
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5) zasadę korzyści publicznej – pierwszeństwo w dostępie do środków programu 

mają zadania, których pozytywne skutki będą dotyczyły możliwie szerokiego 

grona mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, lub które w inny sposób będą 

realizować ważną korzyść publiczną; 

6) zasadę pozyskiwania dodatkowych środków – samorząd powiatowy preferuje te 

podmioty, które stosują zasadę współfinansowania danego przedsięwzięcia,  

tj. w montażu finansowym zgłoszonej oferty współpracy wykazują zobowiązania 

własne i innych podmiotów; 

7) zasadę partnerstwa – organizacje pozarządowe na zasadach i w formach 

określonych w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych; 

8) zasadę efektywności – samorząd powiatowy przy zlecaniu organizacjom 

pozarządowym do realizacji zadań publicznych dokonuje wyboru 

najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając 

zasady uczciwej konkurencji; 

9) zasadę uczciwej konkurencji i jawności – samorząd powiatowy udostępnia 

współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o rodzajach, 

celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których 

możliwa jest współpraca z tymi organizacjami. 

 

III. Zakres przedmiotowy 

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi 

realizować działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w sferze zadań publicznych 

wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

       samorządowej;  

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

       społeczeństwa;  

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

3) działalności charytatywnej;  

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
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5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

12)  działalności  wspomagającej  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności oraz    

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce  

gospodarczej;  

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

19)  turystyki i krajoznawstwa;  

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

23)  ratownictwa i ochrony ludności;  

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą;  

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  
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27)  promocji i organizacji wolontariatu;  

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;  

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu  

        ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 

30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka;  

32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

32a) rewitalizacji;  

33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a; 

34) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, 

o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (wchodzi 

w życie 30.10.2022 r.). 

IV. Formy współpracy 

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie ma charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Odbywać się będzie w ramach następujących form współpracy: 

 

1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.); 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej właściwych organizacji;    

4) konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego projektów aktów 

normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych 

organów administracji publicznej; 

6) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia  

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), 
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porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) i 

porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz.1079).  

7) współdziałania w zakresie realizacji różnych inicjatyw programowych (pomoc 

rzeczowa, organizacyjna, programowa, prawna); 

8) wspólnego udziału w programach partnerskich. 

 

V. Priorytetowe zadania publiczne 

Jako priorytetowe uznaje się zadania publiczne w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy 

opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy  o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

i interwencyjnego dla dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych 

opieki rodzicielskiej;  

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa: 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; 

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, 

promocję nowych sposobów wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5) ochrony i promocji zdrowia: 

 realizację inicjatyw na rzecz promocji i ochrony zdrowia; 
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6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz 

udzielanie organizacjom pozarządowym na ten cel dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

7)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 realizację inicjatyw z zakresu promocji powiatu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego; 

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży 

uzdolnionych sportowo, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;   

9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

 realizację współpracy, imprez, zawodów, szkoleń, konferencji z zakresu ekologii 

i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

10)  turystyki i krajoznawstwa: 

 organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych w celu popularyzacji walorów 

kulturowych i przyrodniczych powiatu kraśnickiego; 

11)  ratownictwa i ochrony ludności: 

 wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie upowszechniania wśród 

mieszkańców powiatu kraśnickiego wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej; 

 wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie zabezpieczenia ochrony 

przeciwpożarowej na terenie powiatu; 

12)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.). 

 

VI. Okres realizacji  rocznego programu 

Roczny program współpracy realizowany będzie w roku 2023. 
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VII. Sposób realizacji rocznego programu 

Roczny program współpracy realizują w oparciu o zaproponowane formy działania 

poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Kraśniku i inne jednostki organizacyjne 

Powiatu Kraśnickiego, które są właściwe do współpracy programowej z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w 

zakresie realizacji zadań Powiatu.    

 

VIII. Wysokość środków planowanych  na realizację Rocznego programu 

 Na realizację Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego planuje się przeznaczyć 

środki finansowe w wysokości 4.183.840,00 zł z podziałem na następujące zadania w 

zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 49.800,00 zł;  

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3.540.000,00 zł; 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa – 128.040,00 zł; 

4) ochrony i promocji zdrowia – 9.000,00 zł; 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł;  

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200.000,00 zł; 

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 8.000,00 zł; 

8) turystyki i krajoznawstwa – 3.000,00 zł; 

9) ratownictwa i ochrony ludności – 241.000,00 zł. 

IX. Sposób oceny realizacji Rocznego programu 

1) wnioski dotyczące rezultatów realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami mogącymi 

prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz propozycje dotyczące 

zakresu przedmiotowego, form współpracy, priorytetowych zadań publicznych i 
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wysokości środków finansowych na poszczególne zadania Rocznego programu 

współpracy na rok 2024, podmioty współpracy mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,  

w terminie do dnia 15 października 2023 roku; 

2) uwagi i wnioski związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami 

publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia wzajemnej współpracy; 

3) ocena realizacji rocznego programu dokonywana będzie w oparciu o analizę 

następujących wskaźników: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 

d) liczba umów, które nie zostały zawarte lub zostały rozwiązane, 

e) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji, 

f) wysokość udzielonych dotacji w stosunku do wysokości środków finansowych 

zaplanowanych na realizację Programu. 

4) Zarząd Powiatu w Kraśniku nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku przedłoży 

Radzie Powiatu w Kraśniku oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2023.  

X. Informacja o sposobie tworzenia Rocznego programu współpracy oraz   

o przebiegu konsultacji 

1) Roczny program współpracy opracowany został na podstawie oceny potrzeb 

społecznych, możliwości finansowych samorządu powiatowego oraz oceny zasobów 

organizacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych; 

2) przy tworzeniu Rocznego programu współpracy zostały wzięte pod uwagę wnioski ze 

współpracy prowadzonej w roku 2022. Roczny program współpracy był konsultowany 

zgodnie z Uchwałą ……………. Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia                                  

…………….. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 
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Kraśnickiego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi 

prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023"; 

3) konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego 

działającymi na terenie powiatu kraśnickiego odbyły się w formie 

…………………………………….. 

4) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku zapoznała się z treścią 

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku 

publicznego na rok 2023" w formie ……………………………………………………. 

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach  ofert 

1) komisje konkursowe otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Powiatu 

Kraśnickiego zwane dalej „Komisjami”, powoływane są przez Zarząd Powiatu, 

zwany dalej „Zarządem”, dla każdego zadania, na które ogłoszony zostanie otwarty 

konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Kraśnickiego zwany dalej „Konkursem”  

i pracują w oparciu o własny regulamin pracy; 

2) komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej 3/5 liczby jej członków,  

w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego; 

3) w sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje przez aklamację (brak 

sprzeciwu) lub w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów; 

4) do zadań Komisji należy w szczególności: 

a) ocena ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów, 

b) sporządzenie listy rankingowej ofert zgłoszonych na konkurs w malejącej 

kolejności ich oceny, 

c)  wybór grupy kosztów objętych proponowaną dotacją. 

5) ocenę kryterium otrzymuje się obliczając średnią ocenę z ocen indywidualnych; 

6) komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej  

w ofercie; 

7) komisja ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu środków przeznaczonych na zadanie, na 

które ogłoszony został otwarty konkurs ofert w danym roku budżetowym; 

8) z czynności Komisji sporządza się protokół, a także listę zaopiniowanych ofert, którą 

wraz  z projektem uchwały przekazuje się Zarządowi Powiatu w Kraśniku; 
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9) obsługę Komisji zapewnia właściwy Wydział Starostwa Powiatowego lub jednostka 

organizacyjna Powiatu Kraśnickiego właściwa dla tematyki konkursu. 

 

XII.  Postanowienia końcowe  

 

1) uchwalony Roczny program współpracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku  

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku;   

 

2) dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności, do publicznej wiadomości  

w podobny sposób podaje się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy 

samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

mogącymi realizować zadania pożytku publicznego, o przeprowadzanych konkursach 

ofert i ich wynikach, o wielkości udzielonych przez Powiat dotacji  

na realizację zadań publicznych;  

 

3) Zarząd Powiatu w Kraśniku zapewni bieżący nadzór nad realizacją Rocznego 

programu jak również kontrolę sposobu wykorzystania dotacji udzielonych  

z budżetu Powiatu na dofinansowanie wspieranych zadań, poprzez właściwe 

merytorycznie wydziały Starostwa Powiatowego w Kraśniku i inne jednostki 

organizacyjne Powiatu. 

 

 


