Załącznik nr 1
do uchwały Nr 237/599/2018
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 29 października 2018 r.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
2) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy,
3) Programie – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy na lata 2019-2022
Powiatu Kartuskiego z organizacjami, o których mowa w punkcie 2,
4) Samorządzie Powiatu – rozumie się przez to Samorząd Powiatu Kartuskiego,
5) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Kartuskiego,
6) Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
7) Konkursie – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13
Ustawy.
Rozdział II
Zakres przedmiotowy
§ 2. 1. Przedmiotem Programu jest realizacja wieloletnich zadań Samorządu Powiatu
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz innych aktach prawnych, które będą zlecane do realizacji
Organizacjom.
2. Przedmiotem Programu jest także wyznaczenie i realizacja horyzontalnych celów oraz
kierunków współpracy Samorządu Powiatu z Organizacjami w latach 2019-2022.

3. Przedmiotem Programu jest określenie przedsięwzięć realizowanych wspólnie i przez
Organizacje w latach 2019-2022.
Rozdział III
Cele Programu
§ 3. 1. Głównym celem Programu jest zwiększenie aktywizacji i integracji społecznej
w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przez budowanie platformy współpracy
wzmacniającej

działania

Organizacji

oraz

stwarzanie

warunków

do

efektywnego

wykorzystania ich potencjału.
2. Cele szczegółowe Programu to:
1) wzmocnienie współpracy pomiędzy Organizacjami w powiecie kartuskim przez
zwiększenie ilości realizowanych projektów partnerskich,
2) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej,
3) wsparcie techniczne i szkoleniowe mające na celu zwiększenie potencjału Organizacji,
4) kształtowanie postaw współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń.
5) wzmocnienie

integracji

między

Organizacjami

przez

wspólne

działania

i przedsięwzięcia integracyjne,
6) podniesienie

poziomu

profesjonalizmu

działania

Organizacji

przez

większe

wykorzystanie nowoczesnych metod działania oraz wzmocnienie ich instytucjonalnej
siły,
7) zwiększenie wykorzystania potencjału organizacyjnego i merytorycznego Organizacji
w szczególności ich zasobów eksperckich.
Rozdział IV
Kierunki działań Samorządu Powiatu
§ 4. 1. Promowanie zadań publicznych realizowanych w formie projektów partnerskich.
2. Podjęcie działań w kierunku utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu i określenia
wspólnie z Organizacjami rekomendacji, szczegółowych warunków działania i sposobu
finansowania tego przedsięwzięcia.
3. Konsultowanie z Organizacjami na etapie planowania przez Samorząd Powiatu
przedsięwzięć, projektów, programów i strategii o szerokim oddziaływaniu społecznym.
4. Stopniowe zwiększanie liczby zadań publicznych zlecanych Organizacjom.

5. Sukcesywne zwiększanie środków finansowych na realizację zadań publicznych, w miarę
możliwości finansowych Samorządu Powiatu.
6. Określenie zasad partnerstwa do przygotowywania i realizacji projektów o szerokim
oddziaływaniu społecznym np. finansowanych ze środków unijnych.
7. Stała współpraca z zespołami doradczymi Samorządu Powiatu m.in. z Radą Organizacji
Pozarządowych Powiatu Kartuskiego.
8. Kontynuacja dofinansowywania wkładu własnego Organizacji do projektów realizowanych
z funduszy innych niż budżet Powiatu Kartuskiego.
9. Wprowadzanie i korzystanie z innowacyjnych narzędzi współpracy Organizacji
z Samorządem Powiatu.
Rozdział V
Okres realizacji programu
§ 5. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział VI
Sposób realizacji Programu
§ 6. 1. Program będzie realizowany w formie współpracy finansowej przez zlecanie
Organizacjom realizacji wieloletnich zadań publicznych określonych w § 8 ust. 1 Programu po
przeprowadzeniu Konkursu, chyba że przepisy odrębne będą przewidywały inny tryb zlecenia
lub dane zadanie będzie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w przepisach odrębnych.
2. Konkursy ogłaszane będą i przeprowadzane przez Zarząd w oparciu o przepisy Ustawy.
3. Szczegółowe wymogi i rekomendacje dotyczące realizacji zadań określone zostaną
w ogłoszeniach o Konkursach.
§ 7. Program będzie realizowany w formie współpracy pozafinansowej obejmującej:
1) coroczną promocję działalności Organizacji przez organizację targów organizacji
pozarządowych w formie Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”,
2) coroczne prowadzenie akcji „Zostaw 1% podatku w Powiecie Kartuskim” promującej
przekazywanie 1 % podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego
działającym na terenie powiatu kartuskiego,

3) coroczne organizowanie wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu
Kartuskiego „Kaszubskiej Wigilii” – spotkania opłatkowego dla mieszkańców powiatu
kartuskiego,
4) wsparcie tworzenia tematycznych zespołów doradczych i zadaniowych diagnozujących
problemy społeczne i pracujących nad sposobem ich rozwiązania,
5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw wzmacniających Organizacje lub
służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
6) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności Organizacji.
Rozdział VII
Priorytetowe wieloletnie zadania publiczne
§ 8. 1. Określa się wybrane zadania publiczne Samorządu Powiatu, obejmujące sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, do zlecenia Organizacjom w latach 20192022:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) wsparcie realizacji inwestycji – budowa na terenie powiatu kartuskiego hospicjum
stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.
2) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) ochrona dzikich zwierząt – działania na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji
i leczenia zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych; propagowanie wiedzy o
sposobach pomocy chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich
zwierząt.
2. Okres realizacji poszczególnych zadań określi Zarząd Powiatu w treści ogłoszenia Konkursu
na ich realizację.
Rozdział VIII
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§ 9. 1. Na realizację Programu w latach 2019-2022 planuje się przeznaczyć co najmniej
1 640 000,00 zł z budżetu Powiatu Kartuskiego, tj. co najmniej 410 000,00 zł w każdym roku
budżetowym.

2. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w

poszczególnych

latach

określi

Rada

Powiatu

w

uchwałach

stanowiących

o budżecie Samorządu Powiatu.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji Programu
§ 10. 1. Monitoring nad prawidłową realizacją Programu powierza się Wydziałowi Ochrony
Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Efektywność realizacji Programu będzie oceniana corocznie przez:
1) określenie stopnia i sposobu realizacji celów szczegółowych Programu,
2) określenie zakresu i sposobu realizacji kierunków działań określonych w Programie,
3) ocenę stanu realizacji zleconych zadań wieloletnich: liczby beneficjentów tych zadań,
osiągniętych rezultatów, oceny sposobu wydatkowania przyznanych dotacji, jakości
wykonania tych zadań,
4) ocenę współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego i innymi
zespołami doradczymi.

