-1Załącznik
do uchwały nr XXI/139/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31.03.2004 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

I. WSTĘP
Obszarem aktywności organizacji pozarządowych jest głównie działalność charytatywna,
walka z bezrobociem i jego skutkami, pomoc społeczna , edukacja, kultura, ochrona zdrowia i
jego promocja, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
stanowi istotne uzupełnienie działań administracji pozwalając skuteczniej rozwiązywać problemy
społeczności lokalnej. Skuteczność ta zaleŜy w znacznej mierze od ustalenia czytelnych zasad
współpracy w określonych dziedzinach i określonym czasie. SłuŜyć ma temu opracowany
Roczny Program Współpracy z Organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i Jednostkami Organizacyjnymi Kościołów i Związków Wyznaniowych.

II. CELE
Celem współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie jest
włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie uŜytecznej, na rzecz
poŜytku publicznego, w realizacji zadań tut. samorządu.
Działanie takie, oparte na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności łączy i aktywizuje społeczność lokalną. Bardzo waŜną kwestią będzie podejmowanie działań słuŜących realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego. WaŜnymi do rozwią-

-2zania problemami pozostaje aktywizowanie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości, przybliŜenie

społeczeństwu realiów funkcjonowania w

strukturach Unii Europejskiej, a takŜe ułatwienie dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania

wparcia

przy

pozyskiwaniu

funduszy

strukturalnych

Unii

Europejskiej.

Generalnie, cele jakie wymienia niniejszy Program Współpracy Powiatu Inowrocławskiego z
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2004 rok moŜna sformułować
następująco:
a) wspieranie wszelkich działań mających pozytywny wpływ na otoczenie i wspólnotę lokalną, wykorzystanie potencjału i moŜliwości organizacji pozarządowych,
b) aktywizację społeczności lokalnej poprzez tworzenie sprzyjających ku temu warunków, a
zwłaszcza integracje podmiotów polityki lokalnej,
c) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie jego wpływu na kreowanie polityki społecznej w powiecie przez określanie priorytetowych zadań publicznych, konsultowanie aktów prawa lokalnego,
d) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu poprzez udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów, a
zwłaszcza w podejmowaniu działań słuŜących łagodzenia bezrobocia i tworzenia nowych
miejsc pracy.
Władze Powiatu podejmą szerszą współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego (organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych) w sferze: pomocy społecznej, działania na rzecz
osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia i sportu, a takŜe kultury i sztuki, oświaty i wychowania i promocji powiatu. Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów naleŜących do sfery zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem
ich działalności.
Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego spo-

sobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i jawności.
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Współpraca Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w realizacji wyŜej
wymienionych zadań publicznych odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących form
tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie powiatu:
1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności o:
a) projekcie budŜetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. i zadań przewidzianych do
realizacji na jego podstawie,
b) zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,
c) zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich, Programu Operacyjnego Moder-

nizacji Sektora śywnościowego, pełnego wykorzystania dostępnej pomocy ze środków

Unii Europejskiej, oceny i wyboru projektów oraz realizacji i osiągniętych efektów.

2. konsultowania projektów aktów normatywnych Powiatu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

3. zapraszania na sesje Rady Powiatu i posiedzenia Komisji organizacji zainteresowanych
problematyką ich działalności statutowej,

4. tworzenia w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów oraz związków wyznaniowych jak równieŜ
przedstawicieli właściwych organów powiatu, dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla
dobra poŜytku publicznego,

-45. umoŜliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa
uŜytkowania (dzierŜawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Powiatu dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustosta –
nów i potrzeb organizacji,

6. konsultowania

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zapraszanie przedstawicieli na
posiedzenia Rady i Komisji problemowych, zamieszczanie projektów aktów normatywnych
na stronie internetowej BIP i Powiatu Inowrocławskiego wraz z podaniem terminu, w którym
organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie,

7. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu na
zasadach określonych w w/w ustawie, w formach: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania
zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalności opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
8. współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych

z innych źródeł niŜ budŜet Powiatu poprzez informowanie zainteresowanych stron o takich
moŜliwościach i pomoc przy sporządzaniu stosownych wniosków,

9. promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw
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oraz w lokalnych mediach,
IV. REALIZOWANE ZADANIA
Ustala się na 2004 rok następujące zadania priorytetowe Powiatu, do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie:

1. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
a) inicjatywa własna stowarzyszeń na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,

b) promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
c) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu inowrocławski,
d) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zagroŜonych zwolnieniami z pracy, w tym:
- aktywizacja poradnictwa zawodowego,
- udział w Programach Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

2. w zakresie edukacji:
a) organizowanie konkursów promujących lokalne osiągnięcia edukacyjne,
b) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
inowrocławskiego,
c) wymiana wakacyjna młodzieŜy,
d) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych dotyczących
integracji z Unią Europejską dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego,
e) organizowanie działań informacyjnych dotyczących moŜliwości dalszej nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego,

3.

w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu
inowrocławskiego:
a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii,
b) profilaktyka w zakresie chorób społecznych,
c) współdziałanie w zakresie edukacji zdrowotnej,

-64. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób i rodzin celem przeciwdziałania
ubóstwu i społecznej marginalizacji, pomoc rodzinom i osobom ofiarom przemocy lub

znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej,

5. w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dotyczące:
a) stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Ŝyciu
kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
b) aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych,

6. w zakresie promocji powiatu:
-

wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i
dźwięku słuŜących promocji powiatu inowrocławskiego w kraju i za granicą,

7. w zakresie kultury:
a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie
dla kultury,
b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik wideofonicznych słuŜą –
cych upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu inowrocławskiego,
c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieŜy powiatu inowrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy z obszarów wiejskich,
d) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
8. w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci
i młodzieŜy powiatu inowrocławskiego,
b) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych o
charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
c) organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieŜy, osób niepełnosprawnych,
d) rozwój bazy sportowej.

-79.

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

b) prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagroŜeń środowiska, ochrony Ŝycia
oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, oraz podmiotom, o których mowa w
art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego wolontariacie moŜe nastąpić w formach i
na zasadach przewidzianych w ustawie bądź innych przepisach.

