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Rada Powiatu Wielickiego

Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA Nr XXVIII/238/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu
Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok".

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o· wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie
przewidzianym w uchwale Nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21
czerwca
2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi
lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Powiatu
Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Roczny Program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom na 2022 rok", stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

•

Załącznik
do uchwały nr XXVIII/238/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 29 listopada 2021r.

„Roczny Program współpracy Powiatu Wielickiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego
w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok"
(zwany dalej Programem Współpracy)
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Wprowadzenie
Roczny Program Współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest dokumentem realizacji
długofalowej Strategii Powiatu Wielickiego, zwłaszcza w zakresie realizowania celów
służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez
zaangażowanie organizacji pozarządowych.
Powiat Wielicki uchwala Roczny Pogram Współpracy uznając za celowe wsparcie
budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą jest partnerstwo między
administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi łączącymi mieszkańców
wrażliwych społecznie.
Dokument ma na celu możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji
pozarządowych, zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań
publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ,,ustawie o pożytku" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1057 ze zm.),
2) ,,dotacji" - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305
ze zm),
3) ,,konkursie" - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ustawy o pożytku,
4) ,,organizacji pozarządowej"/"organizacji trzeciego sektora" - należy przez
to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku;
5) ,,Powiecie Wielickim" - należy przez to rozumieć Samorząd Powiatu Wielickiego,
6) ,,Programie
Współpracy"
- należy przez to rozumieć
„Roczny Program
współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu
wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok,
7) ,,uchwale" - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, do której załącznikiem
jest Program Współpracy,
8) ,,ustawa o finansach" - należy przez to rozumieć ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm).
2. Program Współpracy określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy,
4) formy współpracy,
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres realizacji programu,
7) sposób realizacji programu,
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu,
9) sposób oceny realizacji programu,
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
3. Programu Współpracy uchwalany jest w oparciu o art. 12 pkt 11) ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w powiązaniu z art. 5a ust. 1 ustawy o
pożytku, o której mowa w § 1 ust. 1.
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4.

Realizatorami zaprsow Programu Współpracy są ze strony Powiatu Wielickiego
odpowiednio w zakresie swoich kompetencji:
1) Rada Powiatu Wielickiego, jako organ stanowiący - w zakresie wytyczania
kierunków lokalnej polityki społecznej i finansowej, uchwalania i przyjęcia
Programu
Współpracy i sprawozdania z jego realizacji, ustalania
zasad konsultowania aktów prawa miejscowego z Podmiotami Programu
w zakresie wskazanym w ustawie o pożytku;
2) Zarząd Powiatu Wielickiego, jako organ wykonawczy - w zakresie konsultowania
i realizacji Programu
Współpracy, dysponowania przyznanymi przez Radę
Powiatu Wielickiego środkami finansowymi na jego realizację, ustalania składu
komisji konkursowych, prowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację
zleconych zadań;
3) koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zatrudniony
w Starostwie Powiatowym w Wieliczce odpowiedzialny za współpracę z NGO.
5. Partnerami w zakresie realizacji Programu Współpracy są:
1) organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące na terenie
powiatu wielickiego zadania o charakterze pożytku publicznego w zakresie
zadań Powiatu Wielickiego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami prawa handlowego działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j, Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
§2
Cele Programu Współpracy
1. Głównym celem uchwalenia Programu Współpracy jest rozwój współpracy Powiatu
Wielickiego z organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe obejmują m.in:
1) realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego przez organizacje
pozarządowe,
2) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych z
innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych,
4) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
5) wzmocnienie wpływu organizacji pozarządowych na proces tworzenia
i realizacji lokalnej polityki publicznej;
6) zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między
jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi

§3
Zasady współpracy
1. Współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na
zasadach:
1)
partnerstwa - co oznacza dążenie do budowania zaufania między stronami
dialogu, współdziałanie na rzecz Powiatu Wielickiego i jego mieszkańców,
wspólne określanie celów i ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań
publicznych,
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

pomocniczości - co oznacza, że problemy powinny być rozwiązywane na
możliwie odpowiednio najniższym szczeblu społecznym, dzięki temu osoby,
które doświadczają trudności mogą mieć wpływ na ich przezwyciężenie.
Zalecane jest więc, aby bezpośrednim wykonawcą zadań publicznych były zrzeszające mieszkańców - organizacje pozarządowe a rolą Powiatu Wielickiego
będzie podejmowanie działań na rzecz pobudzenia i wspomagania działalności
sektora pozarządowego, promowanie i wspieranie poprzez powierzanie nowych,
jak również działań dotychczas wykonywanych przez organizacje pozarządowe;
efektywności - co oznacza wspólne dbanie o to, aby poniesione nakłady na
realizowane zadania przyniosły jak najlepsze rezultaty,
jawności - co oznacza wzajemne udostępnianie pełnej i prawdziwej informacji
na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia
wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Powiatu Wielickiego i jego
mieszkańców,
suwerenności stron - co oznacza zachowanie przez organizacje pozarządowe
i Powiat Wielicki niezależności we wzajemnych relacjach z zachowaniem
szacunku obu stron wobec siebie,
uczciwej konkurencji - co oznacz, że wszystkie podmioty będą mieć takie same
szanse w dostępie do realizacji zadań publicznych,
legalności - co oznacza, że działania organów Powiatu Wielickiego oraz
organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów
prawa.
§4
Zakres przedmiotowy współpracy

Współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku
obejmować będzie realizację wybranych zadań własnych określonych w ustawie
o samorządzie powiatowym odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu
Wielickiego.
2. Zakres
przedmiotowy
współpracy
Powiatu
Wielickiego
z
organizacjami
pozarządowymi obejmuje wybrane sfery zadań publicznych określone w art. 4 ust. 1
ustawy o pożytku, o której mowa w§ 1.
1.

§5
Formy współpracy
Realizacja Programu Współpracy może przyjmować formę finansową i pozafinansową.
§6
Formy współpracy pozafinansowej
1.

Pozafinansowe formy współpracy pomiędzy Powiatem Wielickim a organizacjami
pozarządowymi obejmują m.in.:
1) informowanie o planowych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej,
4) nawiązywania partnerstw z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań
na podstawie umowy partnerskiej określonej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057),
5) publikowanie na stronach internetowych Powiatu Wielickiego informacji,
dotyczących działań Powiatu Wielickiego i organizacji pozarządowych, w tym
informacji o planowanych posiedzeniach Rady Powiatu Wielickiego, na których
uchwalane są akty prawa miejscowego, w tym
w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych,
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6) przekazywanie
i
umieszczanie
na
portalu
internetowym
organizacji
poza rządowych https: /Ingo. powiatwielicki. pl
informacji o rea I i z owa nych
działaniach, w tym wspieranych ze środków finansowych Powiatu Wielickiego,
7) realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym:
a) organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, sesji i innych
działań mających na celu podniesienie sprawności działania organizacji
pozarządowych oraz zwiększenie efektywności współpracy z Powiatem
Wielickim,
b) współpracę przy świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności,
c) otwarte
spotkania
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
i Powiatu Wielickiego dotyczące bieżących problemów i potrzeb mieszkańców,
l0)obejmowanie
patronatem
honorowym
przez
Starostę
Wielickiego
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
ll)wspomaganie merytoryczne, techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze
dla organizacji pozarządowych w zakresie określonym niniejszym Programem
Współpracy, a w szczególności:
a) pomoc przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł - poprzez informowanie
organizacji o takich możliwościach na portalu organizacji pozarządowych
Powiatu Wielickiego lub przesyłanie informacji drogą mailową;
b) udzielanie
na
wniosek
organizacji
pozarządowych
rekomendacji
organizacjom pozarządowym współpracującym z Powiatem Wielickim
c) udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie wyjaśniania wątpliwości
udziału w ogłoszonych konkursach
i w innych sprawach dotyczących
działania trzeciego sektora.
2. Współpraca pozafinansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi może
polegać dodatkowo na:
1) promocji
działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej
Powiatu Wielickiego;
2) przesyłaniu mailem do organizacji pozarządowych oraz umieszczanie informacji
przydatnych w działalności trzeciego sektora na portalu internetowym
organizacji pozarządowych http://nqo.powiatwielicki.pl/;
3) prowadzeniu i aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych
podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na stronie internetowej
Powiatu Wielickiego.
§7
Formy współpracy finansowej
1. Finansowe formy współpracy pomiędzy Powiatem Wielickim a organizacjami
pozarządowymi mogą polegać na zlecaniu realizacji niektórych zadań publicznych,
o których mowa w:
1) ustawie o pożytku, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1)
lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 o finansach
publicznych w formie:
a) powierzenia realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
b) wspierania realizacji zadań wraz z udzielaniem dotacji na częściowe
dofinansowanie ich realizacji.
2) w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573),
3) w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
4) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
5) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),
6) w aktach prawa miejscowego obowiązujących na terenie Powiatu Wielickiego.
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2. Finansowa współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi może
odbywać się poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym w trybie otwartego
konkursu ofert realizacji zadań publicznych, w niektórych dziedzinach wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, które
określone są równocześnie w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku (chyba że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania), w tym:
1) upowszechnianie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji np:
a) organizacja
imprez
mających
na
celu
rozwijanie
kompetencji
i świadomości kulturowych,
b) organizacja widowisk teatralnych i muzycznych, konkursów, wystaw,
koncertów, warsztatów teatralnych i literackich, prelekcji podtrzymujących
tożsamość narodową,
c) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej
promujących kulturę i tradycję Polski i innych narodów lub mniejszości
narodowych, grup etnicznych zamieszkujących powiat wielicki itp.
2) upowszechnianie sportu:
a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych
sportoworekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych itp.,
3) upowszechnianie turystyki:
a) organizacja imprez turystycznych mających na celu rozwój turystyki - ze
szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Wielickiego;
b) przedsięwzięcia mające na celu propagowanie aktywnych form
wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych itp.
4) och ro na środowiska i przyrody:
a) działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego
roślin i zwierząt, ze szczególnym naciskiem na ochronę pszczół na terenie
powiatu wielickiego.
5) ochrona zdrowia:
a)
działania
mające
na
celu
ochronę
zdrowia
profilaktykę
prozdrowotną
6) wspieranie osób niepełnosprawnych:
a)
prowadzenie przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii
zajęciowej;
b)
dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, kultury fizycznej, rekreacji
i wypoczynku osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
7) pomoc społeczna:
a)
powierzenie organizacjom pozarządowym np. prowadzenia placówek
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub socjalizacyjnego,
domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy.
8) ochrona zabytków:
a)
prace konserwatorskie, remontowe i budowlane przy zabytkach
położonych na terenie powiatu wielickiego,
9) nieodpłatna pomoc prawna:
udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Wielickiego, jako
zadanie zlecone przez administrację rządową w ramach prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.
3. Sposób zlecania i rozliczania realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert określi
procedura przyjęta w odrębnej uchwale Zarządu Powiatu Wielickiego.
4. Zlecenie realizacji zadań publicznych może także nastąpić w innym trybie, o ile dane
zadanie można będzie zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych
przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji pozarządowej,
prowadzącej działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
na zasadach określonych w ustawie dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych przy porównywalności metod kalkulacji kosztów.
5. Przy zakupie usług, o których mowa w ust. 4, należy rozważyć zastosowanie klauzul
społecznych.
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6. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy - w trybie art. 12 ww. ustawy
o pożytku wystąpić wnioskiem o realizację zadania publicznego, również takiego,
które realizowane jest dotychczas przez Powiat Wielicki. Procedurę postępowania
w przypadku, którym mowa w zdaniu poprzednim określa wskazany artykuł ustawy
o pożytku.
7. Współpraca finansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi obejmować
może zlecanie z pominięciem otwartego konkursu ofert tj.
w
trybie
art. 19a ustawy o pożytku - trybie pozakonkursowym, realizacji zadań publicznych
o charakterze lokalnym lub regionalnym wymienionych w § 8 Programu Współpracy,
jako zadania priorytetowe:
1) podstawą dofinansowania zadania w trybie wskazanym powyżej jest złożenie
oferty na formularzu obowiązującym w dniu jego złożenia,
2) dofinansowanie realizacji zadań w trybie tzw. małych grantów będzie miało
charakter
naboru
ciągłego,
do
wyczerpania
środków
finansowych
przeznaczonych przez Zarząd Powiatu Wielickiego z zastrzeżeniem progów
ustawowych.
8. Współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi obejmować może
zlecenie - w trybie art. 19b ustawy o pożytku (tzw. inicjatywa lokalna) - realizacji
zadań własnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o
samorządzie
powiatowym,
które
wymienione
zostały
jednocześnie
w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku. W ramach ww. inicjatywy lokalnej Zarząd Powiatu
Wielickiego
może
zlecić
realizację
zadania
publicznego
wnioskowanego
o realizację według procedury określonej w uchwale Nr X/89/2019 Rady Powiatu
Wielickiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu
Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej, w szczególności w dziedzinach:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) upowszechniania kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
9. Współpraca finansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi może
odbywać się w formie zlecania zadań klubom sportowym w trybie ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), zgodnie z procedurą
określoną w uchwale Nr XIX/169/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada
2020 roku w sprawie w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania
dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie
Powiatu Wielickiego.
10. Współpraca finansowa może polegać na udzieleniu - w trybie określonym uchwałą
Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. - dotacji
przeznaczonej m.in. dla organizacji pozarządowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego (t.j. wprowadzony
obwieszczeniem Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze powiatu wielickiego.
11. Współpraca finansowa Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi może
obejmować w uzasadnionym przypadku zlecanie realizacji zadań publicznych
w ramach mechanizmu tzw. regrantingu wskazanego w art. 16a ustawy o pożytku.
12. Finansowa współpraca
może obejmować zlecanie do wykonania organizacjom
pozarządowym zadań zleconych Powiatowi Wielickiemu przez administrację rządową
z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa § 7
ust. 2 pkt 9).
13. Powiat Wielicki nie przewiduje w 2022 roku w ramach współpracy finansowej udzielania
organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji i poręczeń.
§8
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Zadania priorytetowe Powiatu Wielickiego
Zadania priorytetowe Powiatu Wielickiego w 2022 roku:
1.

2.
3.

Upowszechnianie kultury.
Upowszechnianie kultury fizycznej.
Ochrona przyrody.

§9
Okres realizacji Programu Współpracy
Program Współpracy realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia
2022 r.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 10
Sposób realizacji Programu
Program Współpracy koordynuje właściwy merytorycznie Wydział Starostwa
Powiatowego w Wieliczce, do którego należy koordynacja współpracy Powiatu
Wielickiego z organizacjami pozarządowymi poprzez m.in.:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej konkursów;
2) przygotowanie, realizację i rozliczanie zawartych umów z organizacjami
pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu i w innych trybach;
3) przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy.
Udział organizacji pozarządowych w realizacji celów i zadań zlecanych przez Zarząd
Powiatu Wielickiego możliwy będzie poprzez ich dofinansowanie (wspieranie) lub
finansowanie (powierzenie), pod warunkiem zgodności dziedziny zadania wymienionej
w§ 7 ust. 2 z zakresem odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej prowadzonej
przez organizację pozarządową. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być
wykorzystane m.in. na zakup gruntów, działalność gospodarczą, polityczną i religijną.
Za współpracę i kontakt z organizacjami pozarządowymi odpowiada koordynator
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do obowiązków koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy
w szczególności:
1) koordynacja spraw związanych z dziedziną współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
2) sporządzanie - w miarę potrzeb - zbiorczych informacji na temat współpracy
Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności
o zleconych organizacjom pozarządowym do realizacji zadaniach publicznych.
Wzory dokumentów związanych z realizacją zadań w formie otwartego konkursu
określa:
1) aktualne w dniu ogłoszenia otwartego konkursu ofert rozporządzenie
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) a także rozporządzenie
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego
wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2055),
2) uchwała nr XI/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na terenie powiatu,
3) uchwała nr XIX/169/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020
roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji
celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie
Powiatu Wielickiego.
Na podstawie art. 41e ustawy o pożytku, Zarząd Powiatu Wielickiego, biorąc pod uwagę
potrzebę zapewnienia reprezentatywności interesów podmiotów trzeciego sektora,

str. 8

.

powoła na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych Powiatową Radę
Pożytku Publicznego. Procedura powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego
określona została
w
uchwale
Nr III/25/2018
Rady
Powiatu
Wielickiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
7. Zarząd Powiatu Wielickiego, nie później niż do dnia 31 maja 2023 roku, przedłoży
Radzie Powiatu Wielickiego, opublikuje na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Wielickiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wieliczce sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2022 rok.
§ 11
Wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu Współpracy
1. Realizacja Programu
Współpracy zostanie zabezpieczona środkami finansowymi
w uchwale budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok.
2. Środki finansowe planowane w 2022 roku przez Powiat Wielicki na dofinansowanie
realizacji zadań publicznych:
1) w trybie otwartego konkursu ofert w dziedzinach wymienionych w § 7 ust. 2
(pkt 1 - 5) - kwota 240 000,00 zł1;
2) w trybie otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu
publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży
i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania
sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Powiecie Wielickim - kwota
100 000,00 zł2;
3) w trybie art. 19a ustawy o pożytku (tzw. tryb pozakonkursowy)
- kwota 30 000,00 zł2;
4) w trybie art. 19b ustawy o pożytku (tzw. inicjatywa lokalna) - kwota

25 000,00zł2;
5) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu
wielickiego - kwota 200 000,00 zł2;
6) na zadania zlecone przez administrację rządową w ramach prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - kwota 330 000,00 zł3.
3.

Powiat
Wielicki
realizując
Program
Współpracy,
działając
w
oparciu
o przepisy ww. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
planuje w 2022 roku przeznaczyć środki finansowe na
kontynuowanie przez organizacje pozarządowe, wybrane w otwartym konkursie ofert
w 2020 roku - realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu na terenie
powiatu wielickiego:
1) ponadgminnej
placówki
wsparcia
dziennego
w
Wieliczce
111 000,00 zł4;
2) ponadgminnej
placówki
wsparcia
dziennego
w
Szarowie

133 200,00zł5;

1

Wykazane kwoty mogą ulec zmianie - przedstawiona kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie.
Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy zostanie
określona w budżecie Powiatu Wielickiego na rok 2022 (kultura fizyczna 140 tys., kultura 65 tys.,
turystyka 20 tys., zdrowie 10 tys., ochr. przyrody 5 tys.).
2 Przedstawiona kwota jest szacunkowa i może ulec zmianie, ostateczna wysokość środków zostanie
określona w budżecie Powiatu Wielickiego na rok 2022.
3 wysokość środków finansowych zaplanowana na podstawie roku 2021 , uzależniona będzie od
kwoty przekazanej na obsługę konkursu w 2022 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
4 5-letnia umowa zawarta na okres I 2020 - XII 2024 ze Stowarzyszeniem Caritas Archidiecezji
Krakowskiej.
5 5-letnia umowa zawarta na okres I 2020 - XII 2024 ze Stowarzyszeniem Życzliwa Dłoń
w Niepołomicach.
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3) koedukacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
w Kłaju - 705 600,00 zł6;
4. Powiat
Wielicki
realizując
Program
Współpracy,
działając
w
oparciu
o przepisy ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, planuje w 2022
roku przeznaczyć środki finansowe, na kontynuację realizacji zadań przez organizacje
pozarządowe (wybrane w otwartym konkursie ofert w 2020 roku) polegających na
prowadzeniu na terenie powiatu wielickiego niżej wymienionych placówek:
4) Ponadgminnego
Domu
Pomocy
Społecznej
w
Biskupicach

127 776,00 zł7;
5) Ponadgminnego
Domu
Pomocy
Społecznej
w
Śledziejowicach
287 496,00 zł8;
6) Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu
841 200,00 zł9;
7) Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach 593 046,00 zł1°;
8) Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie - 31 944,00 zł11•
5. Powiat Wielicki realizując Program Współpracy, działając na podstawie przepisów ww.
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, planuje przeznaczyć w 2022 roku środki
finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
polegających na
prowadzeniu:
1) warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację Osób
Niepełnosprawnych w Podolanach - 686 880,00 zł12 + 76 320,0013 ,
2) warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację L'Arche
w Śledziejowicach - 778 464,00 zł7 +86 496,00 zł8,
3) na dofinansowaniu realizacji przez organizacje pozarządowe zadań
publicznych zlecanych przez PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych
z dziedziny kultury, sportu, wypoczynku i integracji14•

§ 12
Proces tworzenia Programu Współpracy i przebiegu konsultacji
1. Projekt Programu Współpracy został przygotowany przez Zarząd Powiatu Wielickiego i
poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z uchwałą Nr XL/325/18 Rady Powiatu
6

5-letnia umowa zawarta na okres I 2020 - XII 2024 ze Stowarzyszeniem Caritas Archidiecezji
Krakowskiej.
7
kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Wielickiego, przeznaczona dla Caritas Archidiecezji
Krakowskiej na podstawie umowy zawartej na okres I 2021 - XII 2024 i jak co roku uzależniona
będzie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
8 kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Wielickiego, przeznaczona dla Fundacji L"Arche na
podstawie umowy zawartej na okres I 2021 - XII 2024 i jak co roku uzależniona będzie od wysokości
środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
9 kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Wielickiego, przeznaczona dla Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA na podstawie umowy zawartej na okres I 2021 - XII
2024 i jak co roku uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd
Wojewódzki.
10 kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Wielickiego, przeznaczona dla Fundacji L"ARCHE na
podstawie umowy zawartej na okres I 2021 - XII 2024 i jak co roku uzależniona będzie od wysokości
środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki
11
kwota zaplanowana w budżecie Powiatu Wielickiego, przeznaczona dla Gaudium Et Spes
z Krakwa na podstawie umowy zawartej na okres I 2021 - XII 2024 i jak co roku uzależniona będzie
od wysokości środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
12 kwota przekazana przez PFRON, zaplanowana na podstawie ustalonego algorytmu.
13 dodatkowe 10 % kosztów przekazana przez Powiat Wielicki, zaplanowana na podstawie ustalonego
algorytmu .
14realizacja zadania uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych przez PFRON na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Wielickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki
z
organizacjami pozarządowymi
oraz
innymi podmiotami
działającymi
w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy odbyły się poprzez umieszczenie
jego projektu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu
Wielickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz przesłanie
projektu Programu Współpracy mailem do organizacji pozarządowych działających na
terenie Powiatu Wielickiego15 - z zaproszeniem do składania uwag i propozycji. Wydział
Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa powiatowego w Wieliczce zorganizował
także dla organizacji pozarządowych w ramach konsultacji społecznych spotkanie
informacyjno-konsultacyjne.
3. Po zakończeniu konsultacji Zarząd Powiatu Wielickiego przyjął ostateczny projekt
Programu Współpracy i przekazał go do Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego,
który podejmie działania niezbędne do uchwalenia dokumentu do dnia 30 listopada
2021 roku.
§

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

15

13

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych
Zarząd Powiatu Wielickiego ogłaszając otwarty konkurs ofert, powoła w drodze
uchwały komisję konkursową w celu zaopiniowania wniosków złożonych
w otwartym konkursie ofert.
Członkowie komisji konkursowej wskazani przez organizacje pozarządowe, zostaną
wybrani przez Zarząd Powiatu Wielickiego na podstawie deklaracji zgłoszeniowych
znajdujących się w bazie danych w Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce
odpowiedzialnym za koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do komisji nie zostaną powołani przedstawiciele tych organizacji pozarządowych,
które złożyły ofertę w konkursie.
W skład komisji konkursowej wejdą osoby będące przedstawicielami Zarządu Powiatu
Wielickiego oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W skład komisji konkursowej mogą zostać dodatkowo powołani z głosem doradczym
eksperci, którzy:
1) w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie
pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byli
członkami władz wnioskodawcy, oraz
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie
w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione
wątpliwości, co do ich bezstronności.
Zadania komisji konkursowej polegać będą na:
1) ocenie merytorycznej i zaopiniowaniu ofert, które przeszły ocenę formalną,
z
uwzględnieniem
kryteriów
określonych
w
treści
ogłoszenia
o otwartym konkursie;
2) zaproponowaniu podziału środków pomiędzy ofertami wybranymi na
podstawie oceny ofert.
Członkowie komisji konkursowej, w celu uniknięcia uzasadnionych wątpliwości,
co do swojej bezstronności, przed przystąpieniem do oceny złożonych wniosków
otrzymają do wypełnienia odpowiednie deklaracje udziału w komisji konkursowej.
Komisja konkursowa zaopiniuje i przedstawi Zarządowi Powiatu Wielickiego wykaz
wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji oraz wykaz wniosków, którym nie
udziela rekomendacji do udzielenia dotacji.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu
komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Komisja konkursowa zakończy działalność w dniu rozstrzygnięcia konkursu bez
konieczności podejmowania odrębnej uchwały w tym przedmiocie.

znajdujących się w ewidencji w Wydziale ESPZ w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.
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10. Komisja konkursowa będzie mogła działać bez udziału osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe, jeżeli:
1)
żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2)
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)
powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735 ze zm.).
§ 14
Sposób oceny realizacji Programu Współpracy - monitoring i ewaluacja
1. Narzędziami wykorzystywanymi w ocenie Programu Współpracy będą m.in.:
1) analiza dokumentów składanych przez organizacje pozarządowe zaangażowane
w realizację zleconych zadań publicznych;
2) obserwacje działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
2. Monitorowanie współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi może
się odbywać poprzez m.in.:
1)
badanie opinii organizacji na temat wypracowanych efektów współpracy (np.
ankiety, portal organizacji pozarządowych na stronie internetowej Powiatu);
2)
spotkania
Starosty
Wielickiego
z
przedstawicielami
organizacji,
które odbywać się będą w zależności od potrzeb;
3)
wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu Współpracy, które
organizacje mogą zgłaszać bezpośrednio Staroście Wielickiemu lub za
pośrednictwem koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Ocena realizacji Programu
Współpracy będzie dokonana m.in. w oparciu
o następujące wskaźniki:
1)
liczbę ofert złożonych w otwartym konkursie lub w trybie pozakonkursowym;
2)
liczbę
organizacji
pozarządowych,
które
otrzymały
dofinansowanie
w otwartym konkursie lub w trybie pozakonkursowym;
3)
wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym
z budżetu Powiatu Wielickiego w ramach realizacji Programu Współpracy;
4)
liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach społecznych;
5)
liczbę informacji przekazanych internetowo organizacjom pozarządowym
w ramach współpracy pozafinansowej;
6)
liczbę realizowanych przez organizacje pozarządowe inicjatyw objętych
patronatem honorowym przez Starostę Wielickiego.
4. Wnioski z realizacji Programu Współpracy będą wykorzystane przy tworzeniu Programu
Współpracy w latach następnych.
§ 15
Postanowienia końcowe
Przy nanoszeniu poprawek do Programu Współpracy wskazana jest forma przyjęta dla
jego uchwalenia.

str. 12

