UCHWAŁA NR XII/96/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2022.
Na podstawie art.12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.) i art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Kłodzkiego 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 Kłodzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XII/96/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 listopada 2021 r.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.),
2) „Programie” – należy przez to rozumieć Program współpracy Powiatu Kłodzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022,
3) „organizacjach pozarządowych” – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) „Powiecie” – należy przez to rozumieć Powiat Kłodzki.
§ 2. Cele Programu
1. Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokajania
potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do
aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
2. Cele szczegółowe:
1) promowanie i rozwój

społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności

mieszkańców Powiatu,
2) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy,
3) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych,
4) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączanie do ich
realizacji organizacji pozarządowych,
5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania
nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,
6) promocja i popularyzacja Powiatu i regionu, realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego.
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§ 3. Zasady i formy współpracy
1. Powiat realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:
1) pomocniczości – Powiat umożliwia organizacjom realizację zadań publicznych, udzielając
pomocy w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
2) suwerenności stron – stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami kształtowane są
z poszanowaniem wzajemnej niezależności, zachowaniem własnej autonomii i równości w obszarze
przyznanego prawa,
3) partnerstwa – uznanie równorzędności stron, wzajemne zaufanie i szacunek, współpraca
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów z tym związanych,
5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych
działań,
6) jawności – przejrzystość i transparentność procedur postępowania przy zlecaniu i realizacji
zadań.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji,
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 Ustawy, z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej utworzenia,
5)

tworzenie

wspólnych

zespołów

o charakterze

doradczym

i inicjatywnym,

złożonych

z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli Powiatu,
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z funduszy Unii Europejskiej,
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
8) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń i konferencji,
9) promocja działalności organizacji w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatu,
10)

organizacja

spotkań

Zarządu

Powiatu

z organizacjami

pozarządowymi

w celu

analizy dotychczasowej współpracy oraz propozycji wspólnych inicjatyw na kolejne lata,
11) udostępnianie, użyczanie, dzierżawa lokali będących w posiadaniu powiatu na realizację
działań z zakresu pożytku publicznego.
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§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy
1. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ust. l Ustawy, należących do zadań powiatu.
2. Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego ustala się zadania w wymienionym poniżej
zakresie.
1) Wspieranie osób niepełnosprawnych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 będzie miała na celu zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym poprzez:
a) organizowanie minimum raz w roku spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń
i

organizacji

pozarządowych

działających

na

terenie

Powiatu

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,
b) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, sportu, kultury,
turystyki i rekreacji,
c) wspieranie inicjatyw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych,
d) rozwijanie

świadomości

społecznej

w

zakresie

dostrzegania

problemów

osób

niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie działalności warsztatów zajęciowych.
Do końca listopada 2021 r. stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kłodzkiego mogą złożyć oferty na realizację zadań
z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w celu uzyskania
w 2022 r. dofinansowania do 60% wartości zadania ze środków PFRON. Ponadto w 2022 r.
planowane jest m.in. ogłoszenie konkursu ofert na działalność w zakresie społecznej integracji osób
niepełnosprawnych oraz konkursu ofert na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych.
2) Piecza zastępcza
W roku 2022 z zakresu pieczy zastępczej planowana jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie
zlecania prowadzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
3) Pomoc społeczna
W roku 2022 z zakresu pomocy społecznej planowana jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie
zlecania:
a) prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) prowadzenia Domów Pomocy Społecznej.
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4) Ochrona i promocja zdrowia
a) promocja zdrowego odżywiania w szkołach,
b) promocja ochrony zdrowia psychicznego,
c) profilaktyka czerniaka
d) program promocji szczepień seniorów,
e) profilaktyka chorób układu krążenia oraz zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców
Powiatu.
5) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) organizacja na terenie Powiatu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym,
krajowym i międzynarodowym,
b) edukacja kulturalna i artystyczna oraz wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
c) zachowanie i popularyzacja elementów tradycji oraz przekazu ludowego dziedzictwa
kulturowego,
d) współorganizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach artystycznych o charakterze
nowatorskim,
e) wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej,
f) promocja regionalnych twórców i zespołów artystycznych.
6) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie
sportu szkolnego, organizację powiatowego systemu rozgrywek i współzawodnictwa
sportowego szkół,
b) promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację
sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach, dla których powiat jest organem
prowadzącym,
c) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim poprzez wspieranie działań sportowych na
poziomie powiatowym i regionalnym,
d) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań sportowych
promujących powiat,
e) wspieranie klubów sportowych uczestniczących w sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży
na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
f) wspieranie

organizacji

imprez

sportowych

promujących

kulturę

fizyczną

oraz

propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
7) Promocja, turystyka i krajoznawstwo
a) wspieranie organizacji imprez turystycznych promujących atrakcje ziemi kłodzkiej,
4
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b) promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych,
c) promocja powiatu kłodzkiego w ramach aktywnej współpracy ze społecznością lokalną
d) promocja turystyki w różnych grupach wiekowych,
e) wspólny udział w przedsięwzięciach promocyjnych i promocja oferty turystycznej powiatu
kłodzkiego w kraju i za granicą.
8) Promocja i organizacja wolontariatu
a) promowanie powiatu kłodzkiego i wolontariatu poprzez działalność wspólnot i społeczności
lokalnych.
9) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
a) tworzenie nowych miejsc pracy i subsydiowanie miejsc pracy,
b) realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej,
c) wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem
długotrwale bezrobotnych,
d) organizacja giełd pracy i innych spotkań informacyjnych z instytucjami rynku pracy,
e) współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy,
f) współpraca z Centrami Integracji Społecznej,
g) organizacja konferencji dotyczącej rynku pracy,
h) współpraca fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami

NGO na podstawie

zawartych porozumień dot. realizacji programów rynku pracy,
i) współpraca z Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej w zakresie przekazywania informacji
o lokalnym rynku pracy i możliwościach wsparcia dla pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku na powyższe cele zamierza przeznaczyć środki pochodzące
z Funduszu Pracy w wysokości adekwatnej do bieżących potrzeb (zawartych umów, złożonych
wniosków) itd.)
10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
a) propagowanie zachowań proekologicznych i edukacja ekologiczna,
b) wspieranie działań w zakresie zarybiania rzek,
c) inicjowanie życia gospodarczego i kulturalnego na terenach wiejskich,
d) wspieranie działań Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kłodzkiego,
e) wspieranie działań pszczelarzy Powiatu Kłodzkiego.
11) Porządek i bezpieczeństwo publiczne
a) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności,
b) współpraca z GOPR-em, WOPR-em oraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
c) współpraca ze stowarzyszeniami proobronnymi,
5
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d) organizacja szkoleń i ćwiczeń z udziałem organizacji pozarządowych związanych
z ratownictwem i bezpieczeństwem mieszkańców.
12) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
a) realizacja

programów

wychowawczych

oraz

zapewnienie

zajęć

profilaktyczno-

edukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom
wykluczenia społecznego,
b) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
c) kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej
d) kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży
e) promowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.
Powyższe działania są realizowane przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Kłodzki.
13) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa
a) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej.
§ 5. Sposób i ocena realizacji Programu
1. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne
Powiatu prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie swoich
właściwości.
2. Na stronie internetowej Powiatu prowadzony jest serwis dotyczący organizacji pozarządowych.
3. Miernikami efektywności realizacji Programu mogą być w szczególności informacje dotyczące:
a) liczby organizacji wyrażających wolę podjęcia się we współpracy z Powiatem realizacji
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej,
b) liczby organizacji pozarządowych, które przystąpiły we współpracy z Powiatem do
realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,
c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań,
d) liczby osób, będących adresatami poszczególnych działań publicznych realizowanych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Powiat.
§ 6. Okres realizacji Programu
Niniejszy Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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§ 7. Finansowanie Programu
Zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym do realizacji są finansowane w ramach
budżetu Powiatu, na rok 2022 planuje się łączną kwotę w wysokości 5 605 371,00 zł. Ostateczną
wysokość środków określi Rada Powiatu Kłodzkiego w uchwale budżetowej na rok 2022.
§ 8. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Zarząd Powiatu przygotowuje projekt Programu w oparciu o zadania proponowane przez
komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kłodzku i jednostki organizacyjne Powiatu oraz
kieruje go do konsultacji społecznych.
2. Konsultacje odbywają się w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego, podjętą na podstawie
art.5 ust .5 Ustawy.
3. Wyniki konsultacji przekazane są przez komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
Zarządowi Powiatu.
4. Po naniesieniu ewentualnych poprawek, Program zostaje skierowany pod obrady Rady Powiatu,
która podejmuje stosowną uchwałę.
§ 9. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
w ramach ogłoszonych przez Powiat otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
3. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej
z organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej powiatu kłodzkiego. Zarząd Powiatu
Kłodzkiego może zamieścić ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dzienniku lub tygodniku
o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.
4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybiera się spośród
zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń.
5. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac.
6. Komisja konkursowa opiniuje oferty pod względem merytorycznym.
7. Opinie Komisji nie są wiążące dla Zarządu Powiatu.
8. Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Zarząd Powiatu.
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Uzasadnienie
Art. 5a ust 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.), nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokajania
potrzeb społecznych mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez stwarzanie im możliwości
i warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Projekt Programu został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 15.10.2021 r.
do 29.10.2021 r. W ramach konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
Zbigniew Łopusiewicz
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