Zał cznik
do Uchwały Nr XVI/112/07
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 25 pa dziernika 2007 r.
Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarz dowymi
na rok 2008
Wst p
W demokratycznym społecze stwie organizacje pozarz dowe stanowi znakomit baz
dla rozwoju lokalnych społeczno ci, gdy skupiaj najaktywniejszych i najbardziej
wra liwych na sprawy społeczne obywateli danego rodowiska. Organizacje obywatelskie
poprzez swoj działalno tworz warunki do udziału obywateli w yciu swej społeczno ci
lokalnej, integruj j i aktywizuj . Rozległo i zakres działa , w jakie anga uj si
organizacje pozarz dowe, społeczny charakter tych działa oraz wzrastaj cy poziom
realizowanych usług powoduj , e organizacje powinny by postrzegane jako cenny partner
jednostek samorz du terytorialnego. Niezb dne jest wi c wł czenie podmiotów
pozarz dowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczo ci oraz wynikaj ce z ustaw kompetencje Powiatu stanowi
podstaw wzajemnych relacji mi dzy powiatow administracj samorz dow a organizacjami
pozarz dowymi. Temu celowi ma słu y niniejszy Program. Został on opracowany w celu
sprecyzowania zakresu współdziałania i okre lenia jej reguł. Niniejszy Program stanowi
wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarz dowych i innych podmiotów
prowadz cych działalno
po ytku publicznego, wyra aj cych wol
współpracy
w działaniach na rzecz Powiatu Pabianickiego i jego mieszka ców.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarz dowymi jest
elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program okre la formy, zasady, zakres współpracy organów samorz dowych Powiatu
Pabianickiego z organizacjami a tak e priorytety zada publicznych, których realizacja
zwi zana b dzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekro w niniejszym Programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z pó n. zm.);
2) „organizacji” lub „podmiotach Programu”– rozumie si przez to organizacje
pozarz dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy;
3) „Programie” – rozumie si przez to Program Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarz dowymi na 2008 rok;
4) „Powiecie” – rozumie si przez to Powiat Pabianicki;
5) „Zarz dzie Powiatu” – rozumie si przez to Zarz d Powiatu Pabianickiego;
6) „Starostwie” – rozumie si przez to Starostwo Powiatowe w Pabianicach;
7) „Staro cie” – rozumie si przez to Starost Pabianickiego;
8) „konkursie” – rozumie si przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 i 3 oraz w art. 13 ustawy;

1

9) „dotacji” – rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt.1 lit. d oraz
art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 249, poz. 2104 z pó n. zm.).
4. Obszar współpracy Powiatu Pabianickiego i organizacji obejmuje w szczególno ci sfer
zada publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
5. Partnerami współpracy z organizacjami pozarz dowymi ze strony samorz du Powiatu s :
1) Rada Powiatu Pabianickiego i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki
społecznej i finansowej Powiatu, utrzymywania kontaktów pomi dzy poszczególnymi
komisjami stałymi a organizacjami pozarz dowymi realizuj cymi zadania w
obszarach b d cych jednocze nie obszarami działa komisji.
2) Zarz d Powiatu – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej ustalonej
przez Rad Powiatu, dysponowania rodkami w ramach bud etu Powiatu, wspierania
organizacyjnego i merytorycznego organizacji.
3) Pełnomocnik Zarz du do spraw współpracy z organizacjami pozarz dowymi – w
zakresie koordynacji współpracy i realizacji Programu, opiniowania wniosków
pochodz cych od organizacji, nadzoru nad prac wydziałów Starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych merytorycznie zwi zanych z funkcjonowaniem organizacji.
4) Biuro Rady Powiatu – w zakresie kontaktów pomi dzy organizacjami a
poszczególnymi komisjami stałymi Rady Powiatu Pabianickiego.
5) Pozostałe wydziały merytoryczne Starostwa – w zakresie bie cej współpracy z
organizacjami oraz opiniowania wniosków organizacji, kontroli realizacji zada przez
organizacje stosownie do zada okre lonych w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie bie cej współpracy z
organizacjami oraz opiniowania wniosków organizacji, kontroli realizacji zada przez
organizacje, stosownie do zada okre lonych w odr bnych przepisach.
7) Powiatowy Urz d Pracy – w zakresie bie cej współpracy z organizacjami oraz
opiniowania wniosków organizacji, kontroli realizacji zada przez organizacje,
stosownie do zada okre lonych w odr bnych przepisach.
8) Pozostałe powiatowe jednostki organizacyjne – w zakresie bie cej współpracy z
organizacjami oraz opiniowania wniosków organizacji, kontroli realizacji zada przez
organizacje, stosownie do zada okre lonych w odr bnych przepisach.
Rozdział II. Główne cele Programu
Celem głównym Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarz dowymi na rok 2008 jest kształtowanie ładu społecznego w rodowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa mi dzy powiatow
administracj
samorz dow
i organizacjami pozarz dowymi.
Celem Programu jest ponadto okre lenie czytelnych zasad w zakresie wspierania
przez Powiat działa organizacji pozarz dowych poprzez powierzanie organizacjom
pozarz dowym ustawowych zada Powiatu. Poprzez okre lenie i realizacj tych zasad
samorz d Powiatu Pabianickiego pragnie wł cza organizacje pozarz dowe w system
demokracji lokalnej. Program ma stworzy optymalne warunki do zaspakajania zbiorowych
potrzeb mieszka ców i wspierania ich aktywno ci obywatelskiej poprzez udział organizacji
pozarz dowych w rozwi zywaniu problemów społecznych wspólnoty samorz dowej.

Rozdział III. Szczegółowe cele Programu
1. Cele szczegółowe Programu to:

2

1) Umacnianie w społecznej wiadomo ci poczucia odpowiedzialno ci za siebie i swoje
otoczenie.
2) Budowanie społecze stwa obywatelskiego poprzez aktywizacj społeczno ci
lokalnych.
3) Stworzenie warunków do zwi kszenia aktywno ci społecznej mieszka ców Powiatu.
4) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu Programu.
5) Wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działa dzi ki dobremu
rozpoznaniu wyst puj cych potrzeb.
6) Zwi kszenie udziału mieszka ców w rozwi zywaniu lokalnych problemów.
7) Poprawa jako ci ycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
8) Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmuj cej swym zakresem sfer zada
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.
9) Otwarcie na innowacyjno
poprzez umo liwienie organizacjom pozarz dowym
indywidualnego wyst pienia z ofert realizacji projektów konkretnych zada
publicznych, które s prowadzone przez Powiat.
10) Wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomi dzy organizacjami
pozarz dowymi a Powiatem jako elementu długoterminowego programu współpracy
obejmuj cego okres kilku lat.
2. Cele wymienione w pkt.1 b d realizowane poprzez:
1) Równy dost p do informacji oraz wzajemne informowanie si o planowanych
kierunkach działalno ci i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków.
2) Współprac na zasadach pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, uczciwej
konkurencji, efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci, przy czym:
a) W my l zasady pomocniczo ci przy suwerenno ci stron organy Powiatu
respektuj c odr bno i suwerenno zorganizowanych wspólnot obywateli,
uznaj ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwi zywania problemów,
w tym nale cych tak e do sfery zada publicznych i w takim zakresie
współpracuj z tymi organizacjami a tak e wspieraj ich działalno oraz
umo liwiaj realizacj zada publicznych na zasadach i w formie okre lonej
w ustawie;
b) Zgodnie z zasad partnerstwa organizacje pozarz dowe na zasadach
i w formie okre lonej w ustawie oraz według trybu wynikaj cego z odr bnych
przepisów uczestnicz w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwi zania oraz wykonywaniu
zada publicznych;
c) Kieruj c si zasad
efektywno ci organy Powiatu przy zlecaniu
organizacjom pozarz dowym zada
publicznych, dokonuj
wyboru
najefektywniejszego sposobu wykorzystania
rodków publicznych,
przestrzegaj c zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów
okre lonych w art. 33 i art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
d) Maj c na wzgl dzie zasad jawno ci organy Powiatu udost pniaj
współpracuj cym z nimi organizacjom pozarz dowym informacje
o zamiarach, celach i rodkach przeznaczonych na realizacj zada
publicznych, w których mo liwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz
o kosztach realizacji zada ju prowadzonych w tym zakresie przez powiatowe
jednostki organizacyjne wraz z informacj o sposobie obliczania tych kosztów
tak, aby mo liwe było ich porównanie z kosztami analogicznych zada przez
inne instytucje i osoby. Zasada obliguje równie organizacje do udost pniania
Powiatowi danych dotycz cych struktury organizacyjnej, prowadzenia przez
nie działalno ci statutowej oraz sytuacji finansowej.
e) Kieruj c si zasad uczciwej konkurencji zarówno władze samorz dowe jak
i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych
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rodków publicznych działaj zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie
naruszaj c dobra wzajemnych działa .
Rozdział IV. Formy współpracy o charakterze pozafinansowym
1. Wzajemne okre lanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania poprzez:
1) Stworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze Powiatu
Pabianickiego opartego na cisłej współpracy powiatowej administracji samorz dowej
i organizacji pozarz dowych;
2) Zapoznanie organizacji z obszarami działa , w które mog si wł czy jako
realizatorzy powierzonych przez Powiat zada ;
3) Okre lanie form i metod zaspokajania istniej cych potrzeb społecznych;
4) Udział przedstawicieli organizacji w pracach zespołu do spraw rozpatrywania
wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
5) Udział przedstawicieli organizacji w pracach Powiatowej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
2. Wzajemne informowanie si o planowanych kierunkach działalno ci i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
1) Publikowanie wa nych informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na stronach internetowych Powiatu Pabianickiego;
2) Wykorzystywanie stron internetowych organizacji jako miejsca wymiany informacji;
3) Udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Powiatu Pabianickiego oraz
komisjach Rady Powiatu z mo liwo ci zabierania głosu;
4) Przekazywanie Pełnomocnikowi Zarz du Powiatu do Spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarz dowymi kompleksowych wniosków, opinii i uwag
dotycz cych bie cej realizacji Programu;
5) Przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w
2008 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale III pkt 2
podpunkt 2d Programu), a których realizacja odbywa si w oparciu o rodki inne, ni
wynikaj ce z Programu;
6) Uzgadnianie kształtu listy zagadnie priorytetowych, o której mowa w Rozdziale VI,
na kolejny rok bud etowy.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz cych działalno ci
statutowej organizacji poprzez informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady
Powiatu Pabianickiego oraz komisjach Rady Powiatu, na których dyskutowane b d
projekty uchwał odnosz cych si do zagadnie zwi zanych z profilem działalno ci tych
organizacji;
4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym,
które nast pi mo e w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu Powiatu
Pabianickiego lub organizacji, w celu:
1) przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w sprawach
dotycz cych działalno ci statutowej organizacji;
2) przygotowania opinii w sprawach zwi zanych z Programem;
3) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5. Współpraca polega b dzie tak e na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,
informacyjnym lub finansowym, w szczególno ci poprzez:
1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka otwartych przez organizacje, których
tematyka wi e si z Programem np. poprzez mo liwo nieodpłatnego udost pnienia
lokalu, sprz tu, rodków technicznych lub temu podobnych;
2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodków finansowych i pozafinansowych na
realizacj zada publicznych z innych ródeł ni dotacja z bud etu Powiatu
Pabianickiego;
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3) organizacj
lub współudział organów samorz du Powiatu Pabianickiego
w organizacji szkole , w tym z zakresu funduszy unijnych, konferencji, forum
wymiany do wiadcze , w celu podniesienia sprawno ci funkcjonowania organizacji;
4) nieodpłatne udost pnianie materiałów zwi zanych ze wspieraniem oraz powierzaniem
realizacji zada publicznych, których realizacja odbywa si w drodze konkursu ofert;
5) inicjowanie działa aktywizuj cych i integruj cych organizacje pozarz dowe;
6) promocj działalno ci organizacji pozarz dowych;
7) doradztwo i udzielanie przez Powiat pomocy merytorycznej organizacjom
pozarz dowym np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;
8) aktualizacj witryny internetowej Powiatu Pabianickiego w zakresie informacji
dotycz cych organizacji pozarz dowych z terenu Powiatu Pabianickiego
www.powiat.pabianice.pl (organizacje pozarz dowe);
9) prowadzenie przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego Banku Informacji o Organizacjach Pozarz dowych
prowadz cych działalno po ytku publicznego;
10) udzielanie pomocy w szkoleniu kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu;
11) wspieranie działa
zmierzaj cych do zwi kszenia uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w yciu społecznym i zawodowym.
6. Współpraca z parlamentarzystami z terenu Powiatu Pabianickiego; przekazywanie
propozycji zmian zapisów w ustawach.
Rozdział V. Zasady zlecania realizacji zada
1. Zlecanie realizacji zada Powiatu Pabianickiego organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejno ci te zadania, które Program okre la jako zagadnienia priorytetowe i odbywa
si po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, e przepisy odr bne
przewiduj inny tryb zlecenia lub dane zadanie mo na zrealizowa efektywniej w inny
sposób okre lony w przepisach odr bnych (w szczególno ci na zasadach i w trybie
okre lonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem
porównywalno ci metod kalkulacji kosztów oraz porównywalno ci opodatkowania).
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego mo e mie jedn z nast puj cych form:
1) Powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie w cało ci jego realizacji;
2) Wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania
na jego realizacj .
3. Dotacje, o których mowa w pkt 2 nie mog by wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalno gospodarcz ,
5) działalno polityczn ,
6) pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów.
4. Otwarte konkursy ofert s ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje wła ciwego
organu samorz du Powiatu Pabianickiego.
5. Wzory dokumentów zwi zanych z realizacj Programu okre la rozporz dzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264,
poz. 2207).
6. Ogłaszaj c otwarty konkurs w celu zlecenia realizacji zada publicznym organizacjom
Zarz d Powiatu opublikuje informacj o nim:
1) w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim lub lokalnym;
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2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
3) na stronie internetowej Powiatu;
4) na tablicy ogłosze Starostwa.
7. W ci gu 3 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, lista organizacji
ubiegaj cych si o dotacje, rodzaj zada oraz wysoko wnioskowanych dotacji
zostanie umieszczona na tablicy ogłosze Starostwa oraz na stronie internetowej
Powiatu.
8. Decyzj o wyborze organizacji, które uzyskuj dotacj , o wysoko ci dotacji oraz
o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacj
zada publicznych przez wydziały Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne
podejmuje Zarz d Powiatu w formie uchwały.
9. Przed podj ciem uchwały, o której mowa w pkt 8, Zarz d Powiatu zasi ga opinii
Komisji Oceniaj cej, zło onej z równej liczby przedstawicieli Starostwa oraz
przedstawicieli organizacji.
10. Skład Komisji Oceniaj cej okre la ka dorazowo Zarz d Powiatu na wniosek Zespołu
Konsultacyjnego w formie uchwały. Skład Komisji b dzie delegowany przez Zespół
Konsultacyjny. W Komisji bierze udział osoba zwi zana z organizacjami
uczestnicz cymi w konkursie referuj c wniosek bez prawa głosowania. W skład
Komisji nie mog wchodzi osoby zwi zane z organizacjami uczestnicz cymi
w konkursie.
11. Komisja Oceniaj ca pracuje na podstawie regulaminu pracy ustalonego przez Zarz d
Powiatu w formie uchwały.
12. Wykaz organizacji, zleconych zada , na które przyznano dotacje lub dofinansowanie na
realizacj tych zada , kwot dotacji lub dofinansowania, Zarz d Powiatu publikuje
w ci gu 3 dni od dnia podj cia uchwały na:
1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) stronie internetowej Powiatu;
3) tablicy ogłosze Starostwa.
13. Realizuj c zlecone przez Powiat zadanie publiczne organizacje s zobowi zane do:
1) pisemnego informowania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego
wydziału merytorycznego lub powiatowej jednostki organizacyjnej wyznaczonych do
kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywaj cych si w ramach
zadania;
2) informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach
informacyjnych na temat organizacji, poprzez media, jak równie – stosownie do
charakteru zadania – poprzez widoczn w miejscu jego realizacji tablic (plansz ,
baner itp.) lub poprzez ustn informacj kierowan do odbiorców zadania, o fakcie
dotacji lub dofinansowania realizacji zadania z bud etu Powiatu Pabianickiego.
Rozdział VI. Lista zagadnie priorytetowych i zada zlecanych w 2008 roku
1. Ustala si nast puj c list zagadnie priorytetowych na 2008 rok:
1) wspieranie stowarzysze ubiegaj cych si o pozyskanie funduszy ze ródeł
zewn trznych (np. szkolenia o funduszach strukturalnych UE);
2) zaj cia sportowe dla dzieci i młodzie y;
3) zintegrowanie rodowiska organizacji pozarz dowych celem wzajemnego
zapoznania si z zakresem działalno ci statutowej, wypracowania wspólnych
stanowisk i podj cia współpracy;
4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególno ci kreowanie postaw
przedsi biorczych oraz wspomaganie rozwi zywania problemów osób
bezrobotnych;
5) rozwój form pracy z rodzin , w tym opieki nad dzie mi i młodzie ;
6) wspomaganie rozwi zywania problemów osób niepełnosprawnych;
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2.

Lista zagadnie
wymienionych w pkt 1 informuje partnerów Programu
o podstawowych priorytetowych kierunkach działa w roku 2008, jednak nie stanowi
jedynego kryterium podj cia współpracy. Do pozostałych kryteriów nale :
wiarygodno , wykazana efektywno i skuteczno w realizacji zało onych celów,
nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
3. Organizacje z własnej inicjatywy mog zło y ofert realizacji zada publicznych,
tak e tych, które s realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy
administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje si odpowiednio
przepisy ustawy.
4. W 2008 roku zadania publiczne Powiatu realizowane przy udziale organizacji
pozarz dowych b d obejmowa nast puj ce sfery:
1) Nauki, edukacji, o wiaty i wychowania, obejmuj cej:
- organizacj konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzie y,
- organizacj sesji i sympozjów naukowych zwi zanych promocj nauki,
- współprac ze stowarzyszeniami w zakresie opieki nad osobami starszymi
i chorymi – wolontariat,
- współprac w zakresie ochrony zdrowia i udzielania prawnej pomocy.
2) Kultury i sztuki, obejmuj cej:
- wspieranie przedsi wzi artystycznych o charakterze regionalnym,
- wspieranie upowszechniania kultury w ród osób niepełnosprawnych,
- organizacj imprez o charakterze kulturalnym,
- wspieranie działa z zakresu kultury ludowej,
3) Kultury fizycznej i turystyki, obejmuj cej nast puj ce działania:
- wspieranie działa sportowych o znaczeniu regionalnym, w tym w rodowisku osób
niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzie y,
- organizacj współzawodnictwa sportowego w ród dzieci i młodzie y Powiatu,
- mo liwo organizowania imprez sportowych pod patronatem Starosty, ufundowanie
pucharów, upominków promocyjnych,
- dofinansowywanie wyjazdów na zawody reprezentantów powiatu (uczniów szkół
ponadgimnazjalnych),
- przyznawanie stypendiów sportowych,
- wspieranie inicjatyw tworzenia boisk sportowych i placów zabaw umo liwiaj cych
rozwój fizyczny dzieci i młodzie y,
- wspieranie krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez turystycznych,
- wspieranie organizacji integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
młodzie y i dorosłych osób niepełnosprawnych,
4) Ekologii i ochrony rodowiska obejmuj cej:
- wspieranie organizacji edukacji ekologicznej dzieci i młodzie y,
- wspieranie organizacji konkursów ekologicznych,
- wspieranie propagowania tematyki ekologicznej w ród dzieci i młodzie y poprzez
materiały dydaktyczno – informacyjne z tego zakresu tj. plakaty, kalendarze, ksi ki
i broszury, kasety wideo itp.
5) Zatrudnienia i bezrobocia, obejmuj cej nast puj ce działania:
- wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy,
- przygotowanie bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem
technologii informatycznych,
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- stwarzanie warunków dla sprowadzania nowych inwestorów
- pomoc w zakresie poszukiwania nowych miejsc pracy.
6) Pomocy społecznej, obejmuj cej:
- wspieranie działa na rzecz osób, rodzin i grup zagro onych wykluczeniem
społecznym i wykluczonych,
- rozwini cie działalno ci wolontariackiej – współpraca ze szkołami
ponadgimnazjalnymi
- pomoc osobom w wieku emerytalnym, inwalidom i rencistom – wolontariat,
- pomoc osobom w wieku przedemerytalnym.
7) Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmuj cej
nast puj ce działania:
- wspieranie działa na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji imprez integracyjnych,
- wspieranie aktywnych form rehabilitacji poł czonej z wypoczynkiem,
- łamanie barier architektonicznych, ustalanie projektów budowy dróg, chodników,
wej do urz dów.
8) Ochrony przeciwpo arowej, obejmuj cej:
- organizacj turniejów wiedzy po arniczej,
- organizacj zawodów sportowo-po arniczych.
9) Ochrony i promocji zdrowia.
- współprac ze stowarzyszeniami w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi
– wolontariat,
- współprac w zakresie ochrony i promocji zdrowia i udzielanie pomocy prawnej.
5.

Zarz d Powiatu mo e, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzy list zada
realizowanych w 2008 roku po zasi gni ciu opinii komisji Rady Powiatu wła ciwej
dla dziedziny zadania.
Rozdział VII. Kontrola realizacji zada publicznych przez organizacje

1.

2.
3.
4.
5.

W imieniu Zarz du Powiatu kontrol merytoryczn i finansow nad realizacj zada
publicznych przez organizacje sprawuj odpowiednie, wyznaczone uchwał , o której
mowa w Rozdziale V pkt. 8 wydziały Starostwa oraz powiatowe jednostki
organizacyjne poprzez:
1) wizytowanie organizacji i ocen sposobu realizacji zleconych zada ;
2) egzekwowanie przestrzegania postanowie zawartych w ustawie, umowach oraz
niniejszym Programie;
3) analiz i ocen przedkładanych przez organizacje rozlicze i sprawozda ;
4) ocen efektywno ci, rzetelno ci i jako ci wykonania zadania;
5) egzekwowanie od organizacji wyja nie , zwrotu rodków niewykorzystanych lub
wykorzystanych niezgodnie z umow .
Kontrol w zakresie okre lonym w pkt 1 zarz dza Zarz d Powiatu.
Czynno ci kontrolne s przeprowadzane jednoosobowo lub przez zespół osób,
na podstawie upowa nie do przeprowadzenia kontroli wydanych przez Starost .
Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie podmiotu i w innych miejscach zwi zanych
z realizacj zadania, z zastrze eniem pkt 5.
Czynno ci kontrolne polegaj ce na badaniu dokumentów lub sporz dzaniu ich
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

odpisów, daniu pisemnych lub ustnych wyja nie mog by prowadzone w siedzibie
Starostwa.
Przeprowadzaj cy kontrol mo e sporz dza odpisy, wyci gi i kserokopie
z dokumentów za zgodno , których po wiadcza kieruj cy podmiotem lub osoba
przez niego upowa niona.
Ustalenia z kontroli spisuje si w protokole kontroli.
Protokół podpisuj przeprowadzaj cy kontrol i kieruj cy kontrolowanym podmiotem
lub osoba przez niego upowa niona.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kieruj cego kontrolowanym
podmiotem lub osob przez niego upowa nion , przeprowadzaj cy kontrol
zamieszcza w protokole odpowiedni adnotacj o przyczynach odmowy podpisania
protokołu lub braku przyczyn.
Kieruj cy kontrolowanym podmiotem lub osoba przez niego upowa niona, mo e
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu wnie umotywowane zastrze enia
do ustale zawartych w protokole a przeprowadzaj cy kontrol jest obowi zany
dokona ich analizy, zbada przedstawione dowody i w uzasadnionych przypadkach
uzupełni protokół.
Zarz d Powiatu po zapoznaniu si z protokołem kontroli mo e wyda zalecenia, które
podmiot powinien wykona w sposób i terminach w nich okre lonych.
rodki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w cało ci, wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, b d z pomini ciem przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych podlegaj zwrotowi na konto Powiatu, wraz z odsetkami ustawowymi
za okres od dnia przekazania do dnia zwrotu.
Podmiot sporz dza sprawozdanie z realizacji zdania publicznego na drukach
ustalonych rozporz dzeniem, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.
Termin sporz dzenia sprawozdania okre la umowa.
Do sprawozdania, o którym mowa w pkt. 13, Powiat mo e za da od podmiotu
dodatkowych pisemnych lub ustnych informacji, zwi zanych z realizacj zleconego
zadania.

Rozdział VIII. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami
pozarz dowymi
1. W celu monitorowania współpracy powołuje si Zespół Konsultacyjny d/s współpracy
z organizacjami pozarz dowymi w składzie:
-

Marzena Berner, Dariusz Stefanowicz – Stowarzyszenie „Jeste my Tacy…”,
Anna Chojczak – Stowarzyszenie „Czuj Sercem”,
Krzysztof Grzegorek – Pabianicki Klub Sportów Wodnych,
Bogdan Piotrowski – Zarz d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a w Pabianicach,
Jolanta Pusz – Towarzystwo Przyjaciół Pabianic,
Anna Teodorczyk – Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im.
Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach,
El bieta Skrzymowska, Marek Skrzymowski – Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”
Włodzimierz Stawicki – Stowarzyszenie Piłki R cznej „Pabiks”,
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek – Komenda Hufca Zwi zku Harcerstwa Polskiego
w Pabianicach.

2. Do zada zespołu nale y:
- stała współpraca z organizacjami pozarz dowymi,
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-

stała współpraca z Pełnomocnikiem Zarz du Powiatu do spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarz dowymi,
- przekazywanie Pełnomocnikowi Zarz du wniosków, opinii i uwag dotycz cych bie cej
realizacji Programu,
- opiniowanie projektów uchwał dotycz cych zagadnie zwi zanych z działalno ci
organizacji pozarz dowych,
- opiniowanie sprawozdania z realizacji Programu,
- zgłaszanie wniosków do projektu Programu na rok 2009,
- uzgodnienie kształtu listy zagadnie priorytetowych na rok 2009.
3. Z dniem uchwalenia niniejszego Programu wygasa kadencja Zespołu Konsultacyjnego ds.
współpracy z organizacjami pozarz dowymi powołanego Uchwał Nr V/34/07 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 26 stycznia 2007 r.
Rozdział IX. Postanowienia ko cowe
1. Zarz d Powiatu Pabianickiego współpracuj c z organizacjami w zakresie swoich
wła ciwo ci oraz po zasi gni ciu opinii Komisji Rady Powiatu Pabianickiego
przedło y Radzie Powiatu Pabianickiego sprawozdanie dotycz ce realizacji Programu
wraz z propozycjami listy zagadnie priorytetowych na kolejny rok bud etowy
w terminie do 31 marca 2009 roku.
2. W terminie nie pó niejszym ni do 30 pa dziernika 2008 roku Rada Powiatu
Pabianickiego uchwali „Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarz dowymi na 2009 rok”, bior c pod uwag w szczególno ci:
a. formy współpracy, o których mowa w Rozdziale IV Programu
b. informacj Zarz du Powiatu o stanie realizacji współpracy z organizacjami.
c. informacj Zarz du Powiatu o realizacji zada publicznych obj tych
Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikaj cym z odr bnych
przepisów.
3. Tryb post powania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zada nie obj tych ustaw , okre li odr bna uchwała Rady
Powiatu Pabianickiego.
4. Wysoko
rodków finansowych przeznaczonych na realizacj zada publicznych
w ramach niniejszego Programu okre la uchwała bud etowa Rady Powiatu
Pabianickiego na 2008 rok.
5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowi zana do zamieszczenia
w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadania przez samorz d Powiatu Pabianickiego.
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