UCHWAŁA NR 340/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania za rok 2017 z realizacji "Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017."
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), Zarząd Powiatu Chodzieskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega przedłożeniu Radzie Powiatu
Chodzieskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 340/2018
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY
POWIATU CHODZIESKEIGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2017.

Chodzież, marzec 2018 rok

1

Id: CAEDCF17-DE08-4565-B0AF-68B819033F06. Uchwalony

Strona 2

Spis treści:
I. Wstęp ……………………………………………………………………………..….….... 3
II. Współpraca finansowa ..………………………………………………………………... 4
1. Otwarte konkursy ofert ……..……………………………………………………….. 4
2. Tryb pozakonkursowy - tzw. „małe granty”…..……………………………..…….… 4
3. Inne formy współpracy finansowej ………………………………………………. 4, 5
III. Współpraca pozafinansowa ……...………………..……………………………....…. 5
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach ….……...………………...……………….…………………………...…. 5
2. Konsultacje aktów prawa miejscowego …….…….……………………………....... 5
3. Inne formy wsparcia pozafinansowego ….……...…………………..….……..…... 5, 6

IV. Podsumowanie .…………………...………………………………………………...… 6

2

Id: CAEDCF17-DE08-4565-B0AF-68B819033F06. Uchwalony

Strona 3

I. WSTĘP

Organizacje pozarządowe są ważnym 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 rok 2017 zakres współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, był przyjęty Uchwałą nr XXVI/145/2016 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego
z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 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.
„Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017 zawierał katalog 13 zadań priorytetowych w 5 zakresach.
W roku 2017 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 pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018r. , poz. 450 ) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz uprawnionym
podmiotom otrzymywanie dotacji w trybie pozakonkursowym - tzw. „małe granty”.
W

roku

2017

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 Chodzieży” 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 października 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 2017 roku wspierał rzeczowo imprezy organizowanie przez
organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Teatr Planeta M, 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 .
III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach:

a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej powiatu oraz wysyłanie
informacji e-mail:
- prowadzenie wymiany informacji o szkoleniach, seminariach, projektach,
przedsięwzięciach oraz konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych,.
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2. Konsultacje aktów prawa miejscowego.

W 2017r. przeprowadzono następujące konsultacje aktów prawa miejscowego:
1. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Chodzieskiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
2. Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu
Szpitalowi Powiatowemu im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży (3 projekty).
3. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
4. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018r.
5. Uchwała Rady Powiatu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu

Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
6. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany Statutu Szpitala im. Prof. Romana
Drewsa w Chodzieży.
7. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie określenia na rok 2018 rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz harmonogramu
tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Chodzież.
8. Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania
wykorzystania dotacji.
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) nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Chodzieskim świadczona była w 2017 roku w dwóch
punktach:
Punkt 1. Chodzież ul. Dworcowa 1
Punkt 2. Szamocin ul. Rynek 1, Budzyń, Przemysłowa 16a, Margonin, ul. Powstańców
Wielkopolskich 15, Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14 a, Chodzież, ul. Notecka 28.
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Na ten cel ogólna kwota wykorzystanej dotacji to 125 206,08 zł.

IV. PODSUMOWANIE
Współpraca powiatu chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku odbywała się na
zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Uważamy bowiem, że 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 dużym stopniu zaangażowania społeczności lokalnych w życie kulturalne, społeczne
i gospodarcze powiatu chodzieskiego.
Obowiązek Zarządu Powiatu do przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu
oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. ,
poz.450).
Starosta Chodzieski

_________________________
/ Julian Hermaszczuk /
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 marca
2018 w sprawie sprawozdania za rok 2017 z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi
w
art.
3
ust.
3
ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorządy
powiatowe obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego” za rok ubiegły. Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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