UCHWAŁA NR 336/2013
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć
pożytku publicznego na 2012 rok".
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Chodzieskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pozytku
publicznego na 2012 rok” , stanowiące załacznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega przedłożeniu
Chodzieskiego oraz publikacji w Biulietynie Informacji Publicznej.

Radzie

Powiatu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Starościw Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Rafał Gimzicki ............................................................
Piotr Jankowski ...........................................................
Antoni Kolasa ..............................................................
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 336/2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU CHODZIESKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU
PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA LATA 2012 – 2016”
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

ChodzieŜ, lipiec 2013 rok
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I. WSTĘP

Organizacje pozarządowe są waŜnym partnerem Powiatu Chodzieskiego w realizacji jego
zadań statutowych. Powiat współpracuje z sektorem pozarządowym.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
regulowane są w programie współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi.
Podstawowym dokumentem wyznaczającym na lata 2012-2016 zakres współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego, był przyjęty Uchwałą nr XII/100/2011 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku Wieloletni Program Współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.
W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Przede
wszystkim celem współpracy z sektorem pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi.
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
1. Otwarte konkursy ofert.
„Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2012-2016 zawierał katalog 13 zadań priorytetowych w 5 zakresach.
W roku 2012 nie zlecono zadań priorytetowych do realizacji przez organizacje pozarządowe, a tym
samym nie ogłoszono otwartych konkursów ofert.
2. Tryb pozakonkursowy – tzw. „małe granty”.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umoŜliwia organizacjom pozarządowym oraz
uprawnionym podmiotom otrzymywanie dotacji w trybie pozakonkursowym - tzw. „małe granty”.
W

roku

2012

nie

przekazano

dotacji

organizacjom

pozarządowym

w

trybie

pozakonkursowym tzw. małe granty.

3. Inne formy współpracy finansowej.

Uchwałą Nr XVI/110/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 roku w
sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w ChodzieŜy” Powiat
Chodzieski
przystąpił do Stowarzyszenia jako członek wspierający przekazując corocznie składkę w
wysokości
2.500 zł.
Uchwałą Nr XXIV/161/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 paźidziernika 2008 roku
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie” Powiat
Chodzieski przystąpił do Stowarzyszenia jako członek wspierający przekazując corocznie składkę
w wysokości 2.000 zł.
Powiat Chodzieski w 2012 roku wspierał rzeczowo imprezy organizowanie przez
organizacje pozarządowe takie jak OSP, PCK , LZS oraz kluby sportowe działające na terenie
powiatu chodzieskiego poprzez zakup pucharów i nagród.
Powiat Chodzieski wspierał finansowo wyjazdy reprezentacji powiatu - przedstawicieli
organizacji pozarządowych na imprezy sportowe na terenie województwa wielkopolskiego oraz

4

Id: 757C34D6-8C91-46DA-85FC-3D1CFAD285D7. Uchwalony

Strona 5

reprezentację powiatu na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej
w Zakopanem w dniach od 08 – 11 listopada 2012. oraz przewóz uczestników Ogólnopolskiego
Zlotu Ceramików.

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach:

a) publikowanie waŜnych informacji na stronie internetowej powiatu oraz

wysyłanie

informacji e-mail:
- prowadzenie

wymiany

informacji

o

szkoleniach,

seminariach,

projektach,

przedsięwzięciach oraz konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych,
2. Konsultacje aktów prawa miejscowego.

W 2012r. nie konsultowano projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
3. Inne formy wsparcia pozafinansowego.

a) bezpłatne udostępnianie sali urzędu,
b) konsultacje i pomoc w zakładaniu stowarzyszeń oraz klubów sportowych, w tym udzielanie
informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń,
c) bezpłatne udostępnianie lokalu (w uŜytkowanie) na potrzeby siedziby stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ChodzieŜy,
- Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „RóŜowa WstąŜeczka” w ChodzieŜy,
- Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” w ChodzieŜy
- Polski Związek Niewidomych w ChodzieŜy”
- Polskie Stowarzyszenie „Widoki” w ChodzieŜy
Ponadto przekazano Stowarzyszeniu Polski Związek Niewidomych w uŜyczenie biurko i szafę.
Powiat Chodzieski 31 maja 2012r. zorganizował wspólnie z Uniwersytetami Trzeciego
Wieku z ChodzieŜy i Margonina międzynarodową konferencję pn „ śyj aktywnie” – formy
wsparcia przez samorządy organizacji zajmujących się aktywizacją mieszkańców w wieku
starszym.

Konferencja była poprzedzona wystawą rękodzieła artystycznego i malarstwa członków
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UTW. Podczas otwarcia wystawy oraz na zakończenie konferencji wystąpiły chóry
seniorskie.
Podczas konferencji przedstawiciele partnerskich powiatów z Niemiec i Ukrainy przedstawili
jak w ich samorządach przedstawia się opieka i wsparcie organizacji działających na rzecz
osób
starszych.
Ze strony Powiatu Chodzieskiego Uniwersytety z ChodzieŜy i Margonina zaprezentowały
swoją działalność oraz przedstawiły
gminnego

jakie otrzymują wsparcie ze strony samorządów

i powiatowego. Jesienią , podczas pobytu w ChodzieŜy delegacji partii rządzącej
w partnerskim powiecie Lippe, została zaprezentowana działalność UTW Chodzieskiego oraz
zostało przedstawione wsparcie jakie otrzymuje ze strony samorządów.
IV. PODSUMOWANIE
Współpraca powiatu chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2012 roku odbywała się na
zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
UwaŜamy bowiem, Ŝe kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa na
efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu chodzieskiego i jego mieszkańców.
Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć
świadczy o duŜym stopniu zaangaŜowania społeczności lokalnych w Ŝycie kulturalne, społeczne
i gospodarcze powiatu chodzieskiego.
Obowiązek Zarządu Powiatu do przedłoŜenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu
oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.).

Starosta Chodzieski

_________________________
/ Julian Hermaszczuk /

Opracował:
Jan Kajrys
Ewa Maroszek
i
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia
2013 w
sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Ustawa o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorządy powiatowe
obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji„Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z
organizacjamipozarządowymi oraz innymipodmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” za rok ubiegły.
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