Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/.../2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 r.

Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Spis treści
Wprowadzenie .................................................................................................................................................

2

Rozdział 1.

Cel główny i cele szczegółowe Programu ..............................................................................

2

Rozdział 2.

Zasady współpracy .................................................................................................................

2

Rozdział 3.

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne ........................................................

2

Rozdział 4.

Formy współpracy i sposób realizacji Programu ....................................................................

3

Rozdział 5.

Okres realizacji Programu ......................................................................................................

5

Rozdział 6.

Wysokość środków planowanych na realizację Programu .....................................................

5

Rozdział 7.

Sposób oceny realizacji Programu ..........................................................................................

5

Rozdział 8.

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji .............................

8

Rozdział 9.

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert ................................................................................................

8

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe ..........................................................................................................

8

„Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

str. 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/.../2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 r.

Wprowadzenie
Program stanowi uszczegółowienie opisu zadań w poszczególnych obszarach współpracy zawartych
w „Wieloletnim programie 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”,
planowanych do realizacji w 2019 r. Doprecyzowano zakres współpracy Powiatu z organizacjami
pozarządowymi w okresie rocznym, określono priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana
będzie z udzieleniem i wykorzystaniem środków publicznych.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Ilekroć w Programie jest mowa o:
„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.);
„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”;
„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 2019 r.”;
„zadaniu publicznym” rozumie się przez to zadanie określone w art. 4 ust. 1 ustawy;
„Powiecie” rozumie się przez to Powiat Olecki;
„Radzie Powiatu” rozumie się przez to Radę Powiatu w Olecku;
„organizacjach pozarządowych” rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 1. Cel główny i cele szczegółowe Programu
Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie współpracy oraz partnerstwa pomiędzy
Powiatem a organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe Programu to:
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) zwiększenie wiedzy i świadomości instytucji publicznych, mieszkańców i innych podmiotów na temat roli
i funkcjonowania sektora pozarządowego w powiecie oleckim;
d) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityk społecznych;
e) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
f) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
g) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
h) promocja powiatu.

Rozdział 2. Zasady współpracy
Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zasady te szerzej opisano w wieloletnim programie
współpracy.
Należy podkreślić wpływ wzajemnego zrozumienia i chęci współpracy na jakość i efektywność
współpracy. Powszechnie zrozumiałe i akceptowane zasady współżycia społecznego w tworzeniu relacji
międzysektorowych, przestrzeganie zasad współpracy w realizacji zadań publicznych dają większą skuteczność
i efektywność wspólnego działania.

Rozdział 3. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4
ust. 1 ustawy i dotyczących zadań Powiatu o charakterze ponadgminnym. Zakres przedmiotowy i priorytetowe
zadania publiczne szerzej opisano w wieloletnim programie współpracy.
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Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności poprzez:
a) organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, imprez i przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza związanych
z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego,
b) organizowanie warsztatów twórczych, zwłaszcza upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia
historyczne na terenie powiatu oleckiego,
c) organizowanie na terenie powiatu oleckiego obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki
o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju
i powiatu oleckiego,
d) wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu oleckiego,
e) wspieranie działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz ożywianie kulturalne miejsc pamięci
narodowej i obiektów zabytkowych z terenu powiatu oleckiego – spotkania i imprezy poświęcone
popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach i kulturze powiatu oleckiego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności poprzez:
a) organizowanie zajęć i zawodów z zakresu kultury fizycznej i rekreacji mieszkańcom powiatu oleckiego
o charakterze otwartym,
b) 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,
c) wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
d) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
e) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie powiatowym poprzez organizację współzawodnictwa
sportowego szkół, systemu rozgrywek oraz realizację kalendarza szkolnych imprez sportowych,
f) wspieranie działań sportowych promujących powiat olecki przez kluby sportowe,
g) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców
powiatu oleckiego;
3) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
a w szczególności poprzez:
a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
b) pomoc w zorganizowaniu spotkania, podczas którego będzie przeprowadzona ocena realizacji
Programu oraz jakości współpracy z wykorzystaniem narzędzi metodą Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy;
4) dofinansowanie wkładu własnego do projektów, skierowanych do mieszkańców powiatu oleckiego,
realizowanych z funduszy zewnętrznych;
5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz zadań z zakresu edukacji prawnej.

Rozdział 4. Formy współpracy i sposób realizacji Programu
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w wymiarze trzech płaszczyzn:
1) tworzenie polityk publicznych:
L. p.

Obszar współpracy

1.

Diagnozowanie lokalnych
problemów i wyzwań.

2.

Wzajemne informowanie się
obydwu sektorów o planach,
zamierzeniach i kierunkach
działań.

Sposób realizacji
 Współpraca przy opracowaniu diagnozy problemów do powiatowych
strategii i programów branżowych.
 Prowadzenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku
i w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki „ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE”.
 Zamieszczanie bieżących informacji na w/w stronach.
 Przekazywanie bieżących informacji organizacjom pozarządowym
dotyczących ogłaszanych konkursów, naborów na szkolenia,
prowadzonych działań pożytku publicznego itp. za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
 Tworzenie warunków do wzajemnego informowania się przez organizacje
pozarządowe o prowadzonych działaniach.
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L. p.

Obszar współpracy

Sposób realizacji

Współtworzenie strategii
i programów realizacji polityk
publicznych oraz rozwiązań
instytucjonalnych.

 Tworzenie wielosektorowych zespołów zadaniowych w przypadku
opracowywania dokumentów strategicznych i programów lokalnej polityki
publicznej z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Konsultowanie założeń
projektów i aktów
normatywnych oraz zasad
realizacji innych przedsięwzięć.

 Prowadzenie konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady
Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
(Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r.
Nr 170 poz. 2214).

5.

Wdrażanie polityk publicznych.

 Uwzględnienie w tworzonych dokumentach strategicznych organizacji
pozarządowych jako partnerów i realizatorów polityki lokalnej.
 W przypadku powoływania grup zadaniowych do koordynacji, realizacji
zadań uwzględnionych w dokumentach polityki lokalnej uwzględnienie
w składzie przedstawiciela/li organizacji pozarządowych.

6.

Uczestnictwo organizacji
pozarządowych w ocenie
realizacji polityk i programów.

 Organizacja rocznego spotkania w celu dokonania oceny współpracy
metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, sporządzenie raportu.

3.

4.

2) realizacja zadań publicznych:
L. p.

Obszar współpracy

Sposób realizacji

Realizacja zadań publicznych
z wykorzystaniem form
finansowych.

 Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie.
 Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
wymaganego przy realizacji zadań współfinansowanych z funduszy
zewnętrznych, przy czym projekt musi być zbieżny z zadaniami Powiatu
i skierowany do mieszkańców powiatu oleckiego, a wysokość dotacji
nie może być wyższa niż wymagany wkład własny organizacji
pozarządowej przy uwzględnieniu wysokości środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie Powiatu. Zadanie może zostać dofinansowane
ze środków Powiatu jedynie w przypadku podpisania przez organizację
pozarządową umowy z grantodawcą zewnętrznym.
 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

2.

Realizacja zadań publicznych
z wykorzystaniem form
niefinansowych.

 Wspólna organizacja Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Stowarzyszenie
Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi Pomarańcza
w Olecku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku.
 Udostępnianie zasobów publicznych powiatu na realizacje zadań
publicznych, w tym użyczanie pomieszczeń.
 Udostępnianie infrastruktury promocyjnej w realizacji zadań publicznych.
 Udzielanie rekomendacji, patronatów.
 Pomoc merytoryczna w realizacji zadań (doradztwo, szkolenia).
 Powoływanie zespołów tematycznych (komisje konkursowe) do realizacji
zadania publicznego.

3.

Partnerstwo projektowe
w realizacji zadań publicznych.

 Zawieranie umów partnerstwa na zasadach określonych w ustawie z dnia
06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1307 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych.

1.

3) infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności:
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L. p.

Obszar współpracy

1.

System wspierania inicjatyw
obywatelskich i organizacji
pozarządowych.

2.

Wspieranie procesów integracji
sektora organizacji
pozarządowych.

3.

Partnerstwo lokalne.

Sposób realizacji
 Zastosowanie trybu konkursowego na wsparcie realizacji zadania
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, obejmującego działalność
szkoleniową, doradczą, integracyjną, wspieranie wolontariatu.
 Prowadzenie Bazy adresowej lokalnych organizacji pozarządowych
na stronie Starostwa.
 Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Olecku.
 Budowanie i promowanie wolontariatu w społeczności lokalnej,
w tym wolontariatu seniorów.
 Wspieranie akcji promocyjnej „Przekaż 1 % podatku organizacjom pożytku
publicznego”, której celem jest zachęcenie mieszkańców powiatu oleckiego
do przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
organizacjom pożytku publicznego z powiatu oleckiego.

Rozdział 5. Okres realizacji Programu
Niniejszy Program będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przy czym termin
realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
Powiatu w 2019 r.

Rozdział 6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
W 2019 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści
cztery tysiące złotych) na realizację zadań publicznych objętych w rozdziale 3 pkt 1-4 niniejszego Programu
w zakresie zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
W 2019 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
cztery tysiące dwadzieścia złotych) na realizację zadania publicznego objętego w rozdziale 3 pkt 5 niniejszego
Programu w zakresie zlecenia zadania organizacjom pozarządowym. Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji
prawnej jest zleconym zadaniem administracji rządowej.
Ostateczną wysokość środków finansowych na realizację Programu określi uchwała budżetowa Rady
Powiatu na 2019 r.

Rozdział 7. Sposób oceny realizacji Programu
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Na ocenę realizacji Programu składać się będą następujące wskaźniki:
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych,
wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
liczba zrealizowanych umów partnerskich określonych w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.) oraz porozumień/ umów
o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431),
liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje
pozarządowe i opiniowanych przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku.

Skuteczna realizacja zadań określonych w Programie uzależniona jest od aktywności organizacji
pozarządowych, wysokości dostępnych środków finansowych i promocji upowszechniania międzysektorowej
współpracy.
Do oceny współpracy i realizacji Programu będzie stosowana także metoda Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy (LIJW), która będzie przeprowadzona we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym celu
planuje się zorganizowanie spotkania, podczas którego będzie dokonana ocena realizacji Programu oraz jakości
współpracy z wykorzystaniem poniższych narzędzi. Z oceny zostanie sporządzony raport/ sprawozdanie.
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Lista kontrolna zagadnień do oceny
Płaszczyzna
współpracy

Tworzenie
polityk
publicznych

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?
1.

Samorząd dysponuje danymi na temat bezrobocia, warunków mieszkaniowych,
aktywności obywatelskiej na swoim terenie.

2.

Istnieje wspólny samorządowo-pozarządowy zespół ds. diagnozowania problemów
lokalnych.

3.

Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na swoim
terenie.

4.

Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje mogą
zamieszczać informacje.

5.

Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają najważniejsze
kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie finansowe.

6.

Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/ procedura tworzenia strategii, programów,
planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych projektów uchwał,
a tym samym na wpływanie na kształt polityk publicznych.

7.

Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii,
programów opisujących miejscowe polityki publiczne.

8.

Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami
pozarządowymi.

9.

Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega konsultacjom
co najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i wysłuchaniu).

Jeśli dane
rozwiązanie
występuje,
wpisz „x”

10. Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem przyjętych/ odrzuconych
propozycji i uwag.
11. Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są również zasady
współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych.
12. Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach
zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących itp.
13. Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich ewaluacja
według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą w ewaluacji planów,
strategii i programów.
14. Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.
15. Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie lokalnych polityk
publicznych.
1.

Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według
ustalonych standardów.

2.

Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez organizacje.

3.

Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które w innych trybach
(np. zamówień publicznych).
Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące między innymi
zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert
przez organizacje czy kryteria wyboru ofert.
Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej
infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. Obowiązują w tym
zakresie przejrzyste procedury.

4.

Realizacja
zadań
publicznych

5.

6.

Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji, szkoli,
doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania).

7.

Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty
we współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty).

8.

Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach
zespołów problemowych, rad, forów, komitetów sterujących, itp.

9.

W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstwa w celu realizacji zadań
publicznych i jest zawarta w programie współpracy.

10. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.
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Płaszczyzna
współpracy

Rozwijanie
infrastruktury
współpracy

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?
1.

W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz
rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo i animacje.

2.

Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie
organizacji – możliwość udzielania pożyczek/ gwarancji organizacjom lub fundusz
wkładu własnego, centrum organizacji pozarządowych.

3.

W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami
pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami.

4.

Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych
przez mieszkańców.

5.

Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym spotkaniu
miejscowych organizacji.

6.

Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych
(lub oddział większej sieciowej organizacji).

7.

Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych wydarzeń
(np. festynów).

8.

Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania
partnerstwa lokalnego z udziałem organizacji pozarządowych.

9.

Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo.

Jeśli dane
rozwiązanie
występuje,
wpisz „x”

Źródło: G. Makowski, „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości Współpracy)”, Warszawa 2012, s. 16-17.

Arkusz oceny współpracy
Płaszczyzna
współpracy

Tworzenie
polityk
publicznych

Realizacja
zadań
publicznych

Ocena

Opis ułatwiający ustalenie oceny

1 – nie
współpracuje się
nam dobrze

Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb mieszkańców,
nie wymieniamy się informacjami, nie współtworzymy/ konsultujemy
istotnych dokumentów, aktów prawa lokalnego, program współpracy
to fasada.

2 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki.

3 – współpracuje się
średnio

Czasem współpracujemy ze sobą, ale nieregularnie. Nie wszystkie
polityki (w tym dokumenty, prawo lokalne, itp.) podlegają konsultacjom.
Programy współpracy, choć istnieją, to nie satysfakcjonują jednej
ze stron, są sztampowe – nie do końca odzwierciedlają lokalne potrzeby,
nie zawsze przekładają się na realia.

4 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki.

5 – współpracuje się
nam bardzo dobrze

Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty, konsultujemy
je, wymieniamy się informacjami. Programy współpracy odzwierciedlają
prawdzie relacje między nami i gwarantują ich poprawność.

1 – nie
współpracuje się
nam dobrze

Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca organizacjom
prawie żadnych zadań. Administracja nie wspiera też organizacji
w żaden inny sposób czy to poprzez udostępnianie lokali, czy innego
rodzaju pomocy pozafinansowej. Organizacje nie uczestniczą też
w ocenie realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane formalne
partnerstwa dla rozwiązywania wspólnych problemów.

2 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki.

3 – współpracuje się
średnio

Organizowane są nieliczne konkursy dla organizacji pozarządowych,
zadania publiczne są też zlecane w innych trybach. Samorząd
współpracuje tylko w niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować
organizacje w większym zakresie. Sporadycznie udzielane jest wsparcie
majątkowe (np. udostępnianie pomieszczeń, itp.). Samorząd unika
angażowania organizacji w ocenę zadań, sporadycznie zdarza się
zawiązywanie partnerstw dla rozwiązania wspólnych problemów.

4 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki.

5 – współpracuje się
nam bardzo dobrze

Samorząd regularnie prowadzi konkursy dla organizacji
pozarządowych, zleca też zadania publiczne w inny sposób. Co więcej,
organizacje realizują zadania w bardzo różnych obszarach.
W co najmniej kilku z nich istnieje stabilna współpraca, zawiązywane są
formalne partnerstwa w różnych sprawach. Organizacje
współuczestniczą w ocenie realizacji zadań publicznych.

Ocena
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Płaszczyzna
współpracy

Rozwijanie
infrastruktury
współpracy

Opis ułatwiający ustalenie oceny

Ocena
1 – nie
współpracuje się
nam dobrze

Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od samorządu
– lokalu, porad, konsultacji. Nie istnieją żadne instrumenty wspierania
pozarządowej infrastruktury (np. fundusz pożyczkowy czy centrum
wspierania organizacji itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji.

2 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki.

3 – współpracuje się
średnio

Samorząd udziela pewnego wsparcia miejscowym organizacjom.
Urzędnicy od czasu do czasu organizują szkolenia i udzielają
organizacjom porady. Istnieje gremium/ zespół, który można określić
jako lokalna rada działalności pożytku publicznego, nie pracuje on (ona)
jednak zbyt intensywnie. Tylko niektóre organizacje mają realną szanse
skorzystać z innych form wsparcia – lokali, sal konferencyjnych,
promocji swoich działań poprzez media samorządowe itp.

4 – ocena pośrednia

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki.

5 – współpracuje się
nam bardzo dobrze

Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje
dla nich szkolenia, udziela wsparcia merytorycznego (np. porad
prawnych), pomaga w organizacji konferencji, przedstawiciele
administracji uczestniczą w spotkaniach środowisk pozarządowych.
Organizacje mogą liczyć na pomoc, gdy chcą rozszerzyć swoją
działalność, współpracować z innymi samorządami. Intensywnie działa
lokalna rada pożytku publicznego/ zespoły/ fora konsultacyjne, itp.

Ocena

Źródło: G. Makowski, „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości Współpracy)”, Warszawa 2012, s. 18-19.

Rozdział 8. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
Konsultacje projektu Programu zostały przeprowadzone 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 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 (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2010 r., Nr 170, poz. 2214).
W celu uzyskania uwag od organizacji pozarządowych projekt Programu został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku i na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku, przesłany drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych,
a także przesłany pocztą tradycyjną do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
w Olecku.
Program zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku w zakładce
„ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”.

Rozdział 9. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach są zawarte w wieloletnim programie współpracy.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe
Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
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.
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.
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