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Program współpracy Powiatu Oleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oleckiego od wielu lat są inicjatorami  

i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Powiat Olecki w realizacji jego zadań 

przypisanych w ustawie o samorządzie powiatowym.  

1.2. Powiat Olecki wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują. 

1.3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

a) „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.); 

b) „wieloletnim programie współpracy” rozumie się przez to „Wieloletni program współpracy Powiatu 

Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”; 

c) „Programie” rozumie się przez to roczny „Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”; 

d) „zadaniu publicznym” rozumie się przez to zadanie określone w art. 4 ust. 1 ustawy; 

e) „Powiecie” rozumie się przez to Powiat Olecki; 

f) „Radzie Powiatu” rozumie się przez to Radę Powiatu w Olecku; 

g)  „organizacjach pozarządowych” rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

1.4. Zapisy Programu dotyczące zasad współpracy, zakresu przedmiotowego, form współpracy, sposobu 

realizacji programu, sposobu oceny realizacji programu, a także trybu powoływania i zasady działania 

komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach są zawarte w wieloletnim programie 

współpracy. 

2. Cel główny i cele szczegółowe programu.  

2.1. Celem głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu, wzmocnienie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa i wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji 

ważnych celów społecznych. 

2.2. Celem szczegółowym Programu jest: 

a) podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie 

aktywności organizacji, 

b) wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i integracja organizacji realizujących zadania 

publiczne,  

c) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

d) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, 

e) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. 

3. Priorytetowe zadania publiczne 

3.1. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 

ustawy i dotyczących zadań Powiatu o charakterze ponadgminnym. Ustala się następujące zadania 

priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową  

w danej dziedzinie: 

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności poprzez: 

 organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych  

z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego, 
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 organizowanie warsztatów twórczych, zwłaszcza upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia 

historyczne na terenie powiatu, 

 organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość 

kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych zawiązanych z historią kraju i historią powiatu, 

 dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

b) turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności poprzez: 

 organizowanie imprez promujących walory krajoznawcze i turystyczne powiatu, imprez turystyki 

aktywnej,  

 tworzenie i promocję markowych lokalnych produktów turystycznych,  

 opracowanie i promocja questów, 

 opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne 

powiatu, 

 dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności  

poprzez: 

 organizowanie przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej  

dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, a zwłaszcza selektywnej zbiórki odpadów, 

 nowatorskie projekty mające na celu propagowanie ekologii, ochronę zwierząt i ochronę 

dziedzictwa przyrodniczego, 

 dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności poprzez: 

 organizowanie zajęć i zawodów z zakresu kultury fizycznej i rekreacji mieszkańcom powiatu  

o charakterze otwartym, 

 organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dzieciom, młodzieży i dorosłym,  

w tym: 

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  

i wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 organizacja zajęć rekreacyjnych młodzieży pozostającej w domu w okresie ferii szkolnych, 

 wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 wspieranie działań sportowych promujących powiat przez kluby sportowe, 

 wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców 

powiatu; 

e) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy, a w szczególności poprzez: 

 prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

4. Okres realizacji Programu 

4.1. Niniejszy program będzie realizowany od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

4.2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu ofert  

na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2015 r. 

5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 

5.1. W 2015 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące 

złotych) na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem w zakresie zlecania zadań 

organizacjom pozarządowym. Ostateczną wysokość środków finansowych na realizację Programu określi 

uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2015 r. 

6. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

6.1. Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 

Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej. 

6.2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji projekt programu został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku, przesłany drogą elektroniczną do organizacji.  

6.3. Program zostanie umieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

7.2. Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich 

materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe  

w Olecku. 

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o finansach 

publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 


