UCHWAŁA NR XV/97/15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w
sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1445), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późń. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady
Powiatu Cieszyńskiego nr XXXII/277/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Załącznik do uchwały nr XIII/80/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, otrzymuje brzmienie jak załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Ludwik Kuboszek
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Załącznik do Uchwały Nr XV/97/15
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2016
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I. Postanowienia ogólne
1. Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ogólne
formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Powiatu Cieszyńskiego z podmiotami
prowadzącymi na terenie powiatu cieszyńskiego działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom
powiatu. Definiuje on ponadto listę zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacjom,
które je realizują.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
b) Organizacji – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2016.
II. Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Głównym celem Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
poprzez rozwijanie współpracy oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a Organizacjami, mające na celu
realizację istotnych dla obu stron celów społecznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i
form wzajemnej współpracy.
2. Cele szczegółowe Programu:
a) wzmocnienie pozycji Organizacji poprzez współrealizację zadań publicznych,
b) wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz powiatu cieszyńskiego,
c) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych przez Organizacje,
d) podnoszenie jakości, skuteczności, efektywności działań w sferze zadań publicznych,
e) wykorzystanie potencjału, możliwości oraz aktywności Organizacji w celu poprawy jakości usług
publicznych.
III. Zasady współpracy
1. Współpraca powiatu z organizacjami opiera się na:
a) zasadzie pomocniczości, która oznacza, że Powiat Cieszyński zleca realizację zadań własnych
uprawnionym podmiotom za każdym razem, kiedy Organizacje są zdolne do zrealizowania zadania
publicznego, zapewniając ich wykonanie w sposób ekonomiczny i terminowy.
b) zasadzie suwerenności stron, która przejawia się w poszanowaniu autonomii Organizacji oraz
niezależności i odrębności w samodzielnym działaniu oraz definiowaniu i poszukiwaniu sposobów
rozwiązywania problemów.
c) zasadzie partnerstwa, która oznacza, dobrowolną współpracę równorzędnych sobie pomiotów w
rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
d) zasadzie efektywności, która polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych,
który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych
nakładów.
e) zasadzie uczciwej konkurencji, która polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających
się o realizację zadania publicznego.
f) zasadzie jawności, która opiera się na udostępnianiu organizacjom informacji o zamiarach i czynnościach
podejmowanych przez Powiat Cieszyński w zakresie objętym programem.
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IV. Zakres przedmiotowy Programu
Obszar współpracy obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym
zadaniom powiatu oraz w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
V. Formy współpracy
1. Podstawową formą współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami jest zlecanie realizacji zadań po
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Działanie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych, jako organu opiniodawczo –
doradczego. Do zakresu jej działań należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych
przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Koordynator: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
3. Funkcjonowanie Powiatowej Rady Sportu, jako społecznego organu doradczego i opiniodawczego w
zakresie kultury fizycznej i sportu. Koordynator: Wydział Kultury Sportu Turystyki i Informacji Starostwa
Powiatowego w Cieszynie.
4. Możliwe jest tworzenie innych zespołów konsultacyjno-opiniujących:
a) zespoły mogą być powoływane zarówno z inicjatywy Powiatu Cieszyńskiego, jak i Organizacji,
b) zespoły powołuje Zarząd Powiatu dla celów wynikających z podejmowanych działań.
5. W ramach współpracy Organizacje biorą udział w Forum Inicjatyw Prozdrowotnych
w Powiecie Cieszyńskim. Baza danych o działaniach prozdrowotnych w Powiecie dostępna jest na stronie
internetowej www.powiat.cieszyn.pl , Szybkie Menu: „Zdrowie”, „Promocja zdrowia”. Koordynator: Biuro
Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
6. Współpraca odbywa się również w formie konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, projektów aktów
normatywnych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzane w oparciu
o stosowną uchwałę Rady Powiatu, podjętą na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy.
7. Realizowane formy współpracy obejmują również:
a) udzielanie dotacji na prowadzenie placówek oświatowych prowadzonych przez Organizacje,
b) prowadzenie internetowej bazy danych organizacji pozarządowych, które mają swoją siedzibę na terenie
powiatu cieszyńskiego. Informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl ,
c) prowadzenie konsultacji, doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem sektora pozarządowego,
d) udzielanie pomocy merytorycznej,
e) udzielanie patronatów, w tym patronatów honorowych nad przedsięwzięciami lokalnym, ogólnopolskimi, a
także o zasięgu międzynarodowym.
8. Inne formy współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami mogą obejmować:
a) współpracę w gromadzeniu środków z innych źródeł finansowych,
b) organizowanie konferencji i szkoleń,
c) promocję działalności Organizacji,
d) pomoc w nawiązywaniu przez Organizacje kontaktów międzynarodowych,
e) udostępnianie pomieszczeń na warunkach preferencyjnych,
f) bezpłatne udostępnianie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na konferencje, warsztaty, konkursy i inne
przedsięwzięcia realizowane przez pomioty sektora pozarządowego,
g) współorganizację imprez oraz przedsięwzięć realizowanych przez Organizacje,
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h) pomoc finansową polegającą na ufundowaniu nagród dla laureatów imprez sportowych, kulturalnych,
edukacyjnych, turystycznych i innych, w szczególności, nad którymi patronat objął Starosta Cieszyński,
i) udzielania pozafinansowego wsparcia – bezpłatne udostępnianie materiałów promocyjnych, gadżetów
reklamowych,
j) zawieranie umów partnerskich na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, porozumień lub umów o partnerstwie określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 20142020,
k) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
l) zamieszczanie na stronie internetowej powiatu wszelkich informacji związanych ze współpracą Powiatu
Cieszyńskiego z Organizacjami i realizacją Programu.
m) bieżącą wymianę informacji dotyczącą koordynacji i oceny podejmowanych działań.
VI. Zadania priorytetowe przewidziane do realizacji w 2016 roku
1. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach,
plenerach,
warsztatach,
konferencjach,
seminariach,
szkoleniach
i w innych
działaniach
interdyscyplinarnych promujących kulturę powiatu cieszyńskiego w kraju i zagranicą.
2) Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie periodyków, książek, katalogów,
druków ulotnych i nut także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk np. nagrań fonograficznych i
audiowizualnych, popularyzujących kulturę powiatu cieszyńskiego.
3) Wymiana kulturalna z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem regionu pogranicza Śląska
Cieszyńskiego.
4) Promowanie twórczości artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym.
5) Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w szczególności:
a) opracowanie i wdrożenie programów edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży
w poszczególnych grupach wiekowych,
b) opracowanie i wdrożenie programów edukacji regionalnej.
6) Ochrona zabytków, krajobrazu kulturowego i troska o ład przestrzenny oraz promocję tych zagadnień.
7) Opracowanie, wdrożenie programu promocji kultury skierowanego do mieszkańców powiatu.
8) Organizowanie imprez, przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o walorach artystycznych,
uwzględniających promocję obiektów i miejsc znajdujących się na szlaku „Droga Książęca – Via Ducalis”.
2. W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) Organizacja i przygotowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu cieszyńskiego.
2) Uczestnictwo środowiska sportowego powiatu cieszyńskiego w imprezach sportowo-rekreacyjnych w kraju
i zagranicą.
3) Promocja sportu wśród mieszkańców powiatu cieszyńskiego m.in. poprzez konferencje, seminaria,
prelekcje, wydawnictwa niskonakładowe itp.
4) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez system współzawodnictwa szkolnego.
3. W dziedzinie turystyki i krajoznawstwa:
1) Tworzenie i utrzymanie szlaków turystycznych (pieszych, narciarskich, rowerowych i kulturowych itp.) w
powiecie cieszyńskim.
2) Szkolenie i doskonalenie kadry turystycznej, działającej na rzecz rozwoju turystyki powiatu cieszyńskiego.
3) Upowszechnianie i organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych, promujących
walory turystyczne powiatu cieszyńskiego.
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4) Opracowanie ekspertyz, dotyczących rozwoju turystyki w powiecie cieszyńskim, monitorowanie ruchu
turystycznego oraz dystrybucja informacji.
5) Wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących walory turystyczne powiatu cieszyńskiego.
6) Upowszechnianie i organizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych i rekreacyjnych, w szczególności:
rajdów, wycieczek, związanych ze szlakiem „Droga Książęca – Via Ducalis” i go promujących.
4. W dziedzinie promocji powiatu:
1) Promowanie w kraju i zagranicą informacji o kulturze oraz atrakcjach i produktach turystycznych powiatu
cieszyńskiego.
2) Tworzenie i rozbudowa systemów informacji i promocji.
5. W dziedzinie edukacji:
1) Kształcenie, wychowanie, opieka i profilaktyka społeczna w szkołach i placówkach oświatowowychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2) Intensywna promocja potencjału edukacyjnego szkół i placówek ponadgimnazjalnych.
3) Intensywna promocja potencjału edukacyjnego Śląska Cieszyńskiego mająca na celu przyciągnięcie
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z innych części Polski i zagranicy.
4) Szeroka promocja tradycji i osiągnięć edukacyjnych regionu, w celu pozyskiwania środków
pozabudżetowych na cele edukacyjne szkół i placówek ponadgimnazjalnych.
5) Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu cieszyńskiego.
6) Zintensyfikowanie nauki języków obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
7) Zwiększenie nacisku w edukacji na problematykę społeczeństwa obywatelskiego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
8) Rozwijanie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z zachowaniem ciągłości procesu edukacyjnego od wczesnej interwencji.
9) Zwiększenie możliwości korzystania z poradnictwa zawodowego wyrównującego szansę młodzieży na
rynku europejskim wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
10) Wspieranie tworzenia nowych i rozwój istniejących organizacji samorządowych wśród dzieci i młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych.
11) Współpraca szkół i organizacji młodzieżowych z ośrodkami w kraju i zagranicą w zakresie wspólnych
programów, wymiany młodzieżowej szkół ponadgimnazjalnych i nauki języków obcych.
12) Współpraca szkół, uczelni i publicznych służb zatrudnienia w zakresie realizacji programów europejskich
służących zwiększeniu mobilności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
13) Aktywna polityka informacyjna mająca na celu rozbudzanie wśród dorosłych świadomości potrzeby
dokształcania się.
14) Fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów.
15) Organizowanie kursów szkoleniowych dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
16) Organizowanie kursów szkoleniowych, warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe dla
pracowników szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Cieszyński.
6. W dziedzinie ochrony środowiska i przyrody:
1) Popularyzowanie ochrony przyrody.
2) Opracowanie kompleksowego wykazu terenów i obiektów przyrodniczych, które należy objąć ochroną na
terenie powiatu cieszyńskiego.
3) Opracowanie projektu lokalizacji i zagospodarowania miejsc wypoczynku sobotnio-niedzielnego w
rejonach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych na terenie powiatu cieszyńskiego.
4) Organizacja systemu doradztwa, konsultacji i szkoleń.

Id: 6232B6B5-A659-4402-99E0-1F3F3EC5576F. Podpisany

Strona 5

5) Przeprowadzenie analizy i promowanie możliwych do wykorzystania na terenie powiatu cieszyńskiego
odnawialnych źródeł energii.
6) Przygotowanie informatora o usługach agroturystycznych w powiecie cieszyńskim.
7) Doskonalenie nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej.
8) Organizacja powiatowego konkursu ekologicznego.
9) Promowanie edukacji ekologicznej w oparciu o Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego”
oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego.
10) Prowadzenie powiatowego „serwisu ekologicznego”.
11) Wskazywanie możliwości inwestowania w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz
opracowanie studium opłacalności tego typu inwestycji na terenie powiatu cieszyńskiego.
12) Organizacja konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii w euroregionie „Śląsk Cieszyński”.
13) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i zdrowej
żywności.
14) Działania mające na celu przywrócenie raków w wodach powiatu cieszyńskiego.
15) Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim.
16) Przedsięwzięcia na rzecz ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wynikające z zaleceń planu
ochrony tegoż parku.
7. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:
1) Promocja zdrowego stylu życia z zastosowaniem różnych form i metod aktywności, takich jak np.: sport,
aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, sztuka (plastyka, muzyka, taniec, teatr, film itp.).
2) Zwiększenie skuteczności edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do jednostek i grup społecznych
formalnych i nieformalnych, takich jak np.: rodzina, grupy szkolne, pozaszkolne, zawodowe, osób
niepełnosprawnych różnymi metodami (zajęcia edukacyjne, konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty
itp.).
3) Profilaktyka chorób - poprawa nawyków, zachęcenie do badań profilaktycznych, stosowanie skutecznych
metod i form terapii, umożliwiających wzmocnienie zdrowia i przeciwdziałanie pogłębianiu się dysfunkcji i
zaburzeń.
8. W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej:
1) Działania na rzecz integracji europejskiej zwłaszcza poprzez realizację projektów unijnych.
2) Działania na rzecz nawiązywania kontaktów i współpracy zagranicznej.
3) Upowszechnianie i prezentacja efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
4) Propagowanie idei integracji europejskiej.
5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia strategii rozwoju śląska cieszyńskiego.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących
pozyskiwania środków unijnych.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji i doświadczeń dotyczących
przedsiębiorczości.
8) Przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach, programach pomocowych oraz konferencjach
dotyczących programów unijnych.
9) Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
10) Promowanie przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej.
11) Promocja aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej.
12) Kształtowanie proeuropejskich postaw wśród dzieci i młodzieży.
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13) Promowanie realizowanych przez Powiat projektów.
9. W dziedzinie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
1) Budowa skutecznego systemu pomocy społecznej:
a) prowadzenie domów pomocy społecznej zgodnie z wymaganymi standardami,
b) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) powadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
d) prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
e) powołanie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
f) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
g) działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych
społecznie.
2) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) promowanie, rozwój i wspieranie pieczy zastępczej,
b) prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego,
c) wspieranie usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.
3) Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
10. W dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy:
1) Poradnictwo zawodowe indywidualne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2) Poradnictwo grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie poruszania się po rynku
pracy.
3) Poradnictwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania przepisów Kodeksu Pracy dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.
4) Wsparcie i poradnictwo psychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie ze stresem w
sytuacjach trudnych i rozwiązywanie konfliktów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
5) Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
6) Organizacja szkoleń umożliwiających zdobycie niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych, w
tym odnawianie utraconych uprawnień dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
7) Publikacja materiałów o działaniach podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
powiecie cieszyńskim.
8) Warsztaty dla młodzieży uczącej się w powiecie cieszyńskim z zakresu wyboru zawodu, poszukiwania
pracy oraz wymagań zmieniającego się rynku pracy.
9) Ankietowanie potrzeb szkoleniowych oraz zapotrzebowania na usługi rynku pracy osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powicie cieszyńskim.
10) Współpraca w zakresie upowszechniania ofert pracy w ośrodkach pomocy społecznej i gminach oraz
organizacjach pozarządowych powiatu cieszyńskiego.
11. W dziedzinie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy:
1) Prowadzenie doradztwa i szkoleń.
2) Tworzenie lokalnych i międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwoju społecznego.
3) Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych.
4) Promocja społeczeństwa obywatelskiego.
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5) Wspieranie inicjatyw budujących lokalną tożsamość i podnoszących jakość życia mieszkańców powiatu.
12. W dziedzinie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:
1) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Istnieje możliwość rozszerzenia listy zadań poprzez stosowną nowelizację Programu.
VII. Okres realizacji Programu
Niniejszy Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
VIII. Sposób realizacji Programu
1. Zlecanie realizacji zadań Organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania, wymienione w
rozdziale VI i odbywać się może po przeprowadzeniu Otwartych Konkursów Ofert w oparciu o przepisy
Ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Powiatu
Cieszyńskiego chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).
2. Przy realizacji procedury Otwartych Konkursów Ofert w roku 2016 istnieje możliwość testowego
wykorzystania Generatora eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych jako narzędzia
wspomagającego czynności związanych ze zlecaniem zadań publicznych w oparciu o Ustawę.
3. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, który w
szczególności zawiera opis zadania publicznego oraz szacunkową kalkulację kosztów. Zgodnie z art. 12 ust. 2
Ustawy Zarząd Powiatu rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia wniosku oraz informuje o podjętym rozstrzygnięciu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
celowości realizacji zadania publicznego informuje o trybie zlecenia zadania publicznego i terminie otwartego
konkursu ofert.
4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Organizację, Zarząd Powiatu może
zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego
konkursu ofert, jeśli wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a
zadanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota przekazanej w roku
kalendarzowym dotacji tej samej organizacji nie może przekroczyć 20.000 zł. Szczegółowe zasady i tryb
przyznawania dotacji w ramach tzw. małych grantów, określają przepisy – art. 19a Ustawy.
5. Organizacje mogą ubiegać się o współfinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych – koordynator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
1. Na zadania, które będą realizowane w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i podmioty
z nimi zrównane planuje się przeznaczyć w budżecie powiatu 13.159.784 zł, w tym:
a) 8.435.000 zł – dotacje przeznaczone na prowadzenie placówek oświatowych prowadzonych przez
Organizacje,
b) 4.125.000 zł – dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o
charakterze instytucjonalnym,
c) 280.000 zł – dotacje w ramach Otwartych Konkursów Ofert na wspieranie zadań publicznych,
d) 239.784 – dotacje na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
e) 50.000 zł – dotacje z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
f) 30.000 zł – dotację na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół powiatu.
2. Ostateczna wysokość środków przeznaczona na realizację zadań określonych w niniejszym Programie
zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2016.
X. Sposób oceny realizacji Programu
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1. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji
wnoszonych między innymi przez podmioty Programu.
2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco – za
pośrednictwem Wydziału Kultury Sportu Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, który
następnie przedkłada je Zarządowi Powiatu.
3. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji z inicjatywy własnej może pozyskać informacje od
podmiotów Programu, merytorycznych wydziałów, biur i jednostek organizacyjnych Powiatu na temat jego
realizacji.
4. Merytoryczne wydziały, biura, oraz jednostki organizacyjne Powiatu współpracujące z podmiotami
Programu w zakresie swoich właściwości, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzanie
kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawozdania do Wydziału Kultury Sportu
Turystyki i Informacji.
5. Miernikami efektywności Programu są m.in.:
a) liczba podmiotów Programu, współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w bieżącym roku
kalendarzowym,
b) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu,
c) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu,
d) wysokość środków udzielonych w ramach dotacji w poszczególnych dziedzinach.
6. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji, po uzyskaniu informacji i zebraniu materiałów od
merytorycznych wydziałów, biur oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, opracuje sprawozdanie z realizacji
Programu za rok poprzedni, które Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu, w terminie do 31 maja 2016 r.
XI. Sposób tworzenia Programu Współpracy
1. Program tworzony jest w kilku etapach:
a) przygotowanie projektu Programu w oparciu o sugestie oraz listę zadań zaproponowaną przez merytoryczne
wydziały, biura oraz jednostki organizacyjne Starostwa,
b) skierowanie projektu na posiedzenie Zarządu Powiatu, który po zatwierdzeniu kieruje go do konsultacji
społecznych,
c) konsultacje przeprowadzane są w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXII/277/13 z dnia
23 kwietnia 2013 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. Konsultacje odbywają
się poprzez umieszczenie projektów aktów prawnych, na okres, co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Wraz z projektem dokumentu
skierowanego do konsultacji, zamieszcza się zawiadomienie zawierające: przedmiot konsultacji, sposób
zgłaszania uwag i propozycji, okres, w jakim uwagi mogą być zgłaszane,
d) po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek Program przedkładany jest ponownie
Zarządowi Powiatu, a następnie zostaje skierowany pod obrady Rady Powiatu, która najpóźniej do 30
listopada podejmuje stosowną uchwałę.
XII. Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania
1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert, Zarząd Powiatu po
przeprowadzonym naborze osób reprezentujących Organizacje, powołuje Komisje Konkursowe.
2. Pracami poszczególnych Komisji kierują Przewodniczący, wskazani w uchwale powołującej daną
Komisję.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
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6. Komisja Konkursowa opiniuje nadesłane oferty, w oparciu o kryteria określone w Regulaminie
Konkursów. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą wysokości środków finansowych
Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu.
7. Ostateczną decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz wysokości dofinansowania, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Przyjęty
Program
Współpracy
zostanie
opublikowany
na
stronie
internetowej
Powiatu: www.powiat.cieszyn.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczony na tablicy
informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
2. Rada Powiatu, uchwalając budżet powiatu zapewni środki na realizację Programu i określi ich wysokość,
w szczególności na zadania powiatu realizowane przez Organizacje.
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