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dnia yL$.r*:.ył*t.Q* 2015 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organlzacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poĘtku publicznego i o wolontariacie (D". U. z 20L4 r., poz.ll'|8 z późn. zm.) na rok 2016''.

i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego
poz. 1118zpóźn. zm.)' Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co
(Dz.U.z2Ol4r.'
owolontariacie

Na podstawie

i

art. 5a ust. 1

następuje:

Uchwala się ,'Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.lJ . z 20|4 t., poz. I1I8 z późn. zm.) na rok 2016" . Treśó programu
$ 1.

stanowi załącznik do niniejszej uchwaĘ.
$ 2.

Wykonanie uchwaĘ powierza sięZarządowi Powiatu Rawickiego.

$ 3. Uchwała wchodzi w

Ęcie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do UchwĄ Nr y.\l../..53./15 Rady Powiatu Rawickiego zdnia ..Ą.8..e**vł.r.a-......... 2015 r. Na podstawie
art.Sa ust. l i 4ustawy zdnia 24kwietnia Ż003r. odziałalnościpożytku publicznego io wolontariacie
(Dz' U.z20l4r, poz. l118zpóźn. nn.)' Rada Powiatu Rawickiego uchwala, program współpracy
Powiatu Rawickiego zotganuacjami pozarządovłymi oraz podmiotami, o których mowa
w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z20l4t., poz. 1118zpóźn. zm.) na rok 2016. Program został opracowany na podstawie
,,Programu wspóĘracy Powiatu Rawickiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa wart.3ust.3ustawy zdnia 24kwietnia 2a0ót odziałalnościpożytku publicznego io
wolontariacie (Dz. U. z2014 t., poz. l1I8 zpóźn. zrrl.) na rok 2al5" oraz UchwĄ Nr XLIIi325l10 Rady

Powiatu Rawjckiego zdnia 30 września2010 roku. Konsultacje społecme projektu ww. programu, odbyĘ
się w dniu .,//...(łł{rrł.ą......2015 r. w siedzibie I Liceum ogólnokształcącego w Rawiczu.
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Załącznikdo Uchwały Nr

Y ! l.../.,T3./1 5

Rady Powiatu Rawickiego

z dniał.8' czerwca2OI5

Program współpracy Powiatu Rawickiego
podmiotami

z

t.

organizacjami pozarządowymi oraz

o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r.

o działalnościporytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1lL8 z późn.
zm.) na 2016 rok.

1.

Wprowadzenie do Programu oraz zasady wspóĘracy.

Współpraca Powiatu Rawickiego

z

orgaIizacjami pozarządowymi otaz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kvłietnia 2003 r. o

dziaŁalności pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. III8 z późn. zm'), zwanej dalej ustawą

o

działalnościpożytku publicznego

i o

wolontariacie,

więe się z

realizacją zasady

pomocniczościoraz słuzy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.
Działalnośó osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi
społecznych' odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup

mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Rawickiego do wspierania

Ę

działalnościjest

,,Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r., poz' 11i8 z późn. zm.), na2076

rok'', zwarLy dalej Programem. Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze
finansowym

oraz niefinansowym, określateŻ jĄ

formy. Niniejszy Program jest wyrazem

polityki władz Powiatu Rawickiego wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działaInośćpozytku publicznego' polityki zmierzającej do zapewnienia im jak
najlepszych mozliwości do działarua na terenie powiatu rawickiego
suwerennościstron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji

i

i

opartej na zasadach

jawności.

2. Ce| główny Programu

Głównym celem, któremu słuŻyc ma wprowadzenie Programu' jest ksztahowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym , poptzez budowanie partnerstwa

pomiędzy administracją publiczną

a

organizacjami pozarządowymi otaz podmiotami,

*ffipts
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. zŻ0I4 r.,poz.1118 z późn. zm.).
Program ma na uwadze w szczególności:

1) zwiększenie aktywności mieszkańców Powiatu Rawickiego, słuzącej pełniejszemu
zaspokaj aniu ich potrzeb,

2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na

rzecz

społecznościlokalnych lub ogółu mieszkańców,

3) umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan tak lokalnej wspólnoty' jak

i

całego

Powiatu Rawickiego,
4) inte gracj ę podmiotów realizuj ących zadania publiczne,

5)

zapewnienie możliwościwpływu środowiskaorganizacji pozarządowych na

współtworzenie polityki społecznej w Powiecie Rawickim,
6) prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządovłych i promowanie jego osiągnięć,

7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źrodeł
zewnętrznych.

3.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do:

i)

organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszeń i fundacji,

2) innych jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o

działalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie tj.:

a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działająeych na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołówi

sumienia

i

rwiązków wyznaniowych oIaz o gwarancjach wolności

Wznanta, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnościpozytku

publicznego,
b) stowarzyszeń

j

ednostęk samorządu terytoriainego,

c) spółdzielni socjalnych,

d) spółek akcyjnych

i

spółek

z

ogtaniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych

będących spółkami dztałającymi na podstawie przepisów ustawy

z

dnta

25 czerwca 2010

r.

o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które rue działają w celu osiągnięcia zysku oraz
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przeznaczają całośćdochodu na rcalizację celów statutowych oruz n7e przeznaczająZysku do

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty,

o

których mowa

w

punktach

1 i 2,

będą dalej zwane organizacjami

pozarządowymi.
4.

Realizatorzy Programu

Głównymi podmiotami, realizującymi program będąw 20t6
1) Rada

r.:

Powiatu Rawickiego i jej Komisje w zakresie ustalania kierunków tej współpracy,

2) Zarząd,Powiatu Rawickiego w zakresie sposobu rcaIizacji Programu,
a) dysponowania środkamina ten
b)

o

aw szczególności:

celw ramach budżetu,

głaszania otwartych konkursów ofert na r ea|izacj ę zadan publicznych.

3) Komisje Konkursowe w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofeft na
rea\izacjęzadńpublicznychprzezorganizac1epozarządowe,

4) niŻej wymienione komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie

z

biezących kontaktów

orgaruzacjami pozatządowymi oraz udziału w przygotowywaniu

projektu Programu Współpracy Powiatu Rawickiego
przygotowywania

i

z

orgaruzacjami pozatządowymi,

obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

udzielania informacji

o

sposobie wypełniania ofert

wyników konkursów ofert, sporządzania umów

z

w ww.

w

tym

konkursach, upubliczniania

organizacjami pozarządowymi, których

oferty zostały wybrane do realizacji w konkursach, nadzoru nad realizacjązadan publicznych
i kontroli wydatkowania dotacj i oraz sporządzatia sprawozdan zrealizacji Programu:
a)

Wydział oświaty,Promocji i Rozwoju,

b) Biuro Bezpieczeistwa i Zarządzania Kryzysowego,
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
5) organizacj e pozarządowe.

5.

Zakres współpracy.

Współpraca Powiatu Rawickiego

z

organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadan

publicznych, określonych w art.

4 ustawy o

działalnościpożytku publicznego

i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Rawickiego i ma charakter
współpracy finansowej i niefirransowej.

n
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6. Zadania do realizacji wspierane finansowo przez Powiat Rawicki.

Współpraca o charaktęrze finansowym pomiędzy powiatem, a otganizacjamipozaruądowymi,

w

może być prowadzona

szczególności poprzez zlecanie organizacjom poznządowym

realizacji zadan publicznychna zasadach określonych w ww. ustawie w formie:

wykonywania zadan publicznych vłraz zrldzieleniem dotacji na finansowarrie

1. Powięrzania

ich realizacji,

2.

Wspierania wykonywania zadan publicznych wraz

z

udzieleniem dotacji na

dofinansowanie ich realizacjt.

Na realizację zadan ujętych w Programie przewiduje się kwoty określone w uchwale
budzetowej na rok 2016. Srodki finansowe na realizację zadań publicznych będą
przyznawane w szczególności poprzez|
1) otwarte konkursy ofert lub z pominięciem otwartych konkursów ofert, przy zastosowaniu

trybu określonego w art. 19 a ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

2) zakup

potrzebnych usfug

w trybie i na

zasadach przewidzianych

z dnia 29 stycznla 2004 t Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013

w

r., poz. 9a7

ustawie

z późr'.

zm.), zwartej dalej Prawem zamówień publicznych'
3) inicjatywy lokalne'

ptzy zastosowaniu trybu określonegow art. 19 b ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

7

.P

rzedmiot współpracy

7. 1. Zadania

z zahesu działalnościwspomagającej rozrvój gospodarcry, w tym rozwój

przedsiębiorczości:

z

1) współpraca

w

instytucjami działającymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

zakresię umozliwiania rcalizacji przedsięwzięó

szkoleniowo

informacyjnych dla

przedsiębiorców zterenu Powiatu Rawickiego,
2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy'

3)

informowanie

za

pośrednictwem strony internetowej www.powiatrawicki'pl

oraz w lokalnej prasie o przedsięwzięciach stymulujących rozwój gospodarczy subregionu
leszczyńskiego.

7. Ż. Zadania

z

zakresu porządku

i

bezpieczeństwa publicznego polegaó będą na

zrvoływaniu spotkań organizacji realizujących zadania publiczne w zakresie:
1

)p

orządku i

b

ezpie czeń

st

wa pub

li

czne

g

o

or aZ pr

zeciw działarua p ato

(\

1

o

gi

om,

2) upowszechniania wiedzy i umiejętnościna rzecz obronnościkraju,
3) ratownictwa

i ochrony ludności,

4) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ź1.wiołowych,
5) upowszechnianie

wiedzy poŻarnicz€1.

7.3. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
7) organizacja vłydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów
oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej,
2) wsparcie działan mających na celu szkolenie dzieci i młodzieŻy uzdolnionych muzyczrue.
7. 4.

Zadania z zakresu turysĘki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) wspierante działan popularyzujących turystykę kwalifikowaną

- organizacjawypoczynku

dzieci i młodzieŻy, otganizacja rajdów, biwaków, szkoleń oraz konkursóq w tym również dla
osób niepełnosprawnych,
2) szkolenia w zakresie turystyki,
3) odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych.
7. 5.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury faycznejz

1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych

spor1owo

-

dofinansowanie

wynagrodzenia trenera - instruktora,

2) wspieranie działań stowarzyszeń kultury ftzycznej zmieruających do rozwoju
na terenie powiatu rawickiego, poptzez reaIizację zadań

sportu

z zakresu sportu masowego i sportu

dla wszystkich, promocję spoftu dzieci i młodzieĘ' w tym równiez dla

osób

niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania Powiat może dofinansować zakup nagród dla uczestników.

3) organizacja obozow sportowych w celu kształcenia kadr młodziezowych organizatorów
sportu oraz sędziow mŁodzieżowych we wszystkich dyscyplinach sporhr,

4)

organizacja przygotowań

i

uczestnictu.o

w

gminnych, powiatowych, regionalnych,

ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.

7. 6. Zadania z zakresu ekologii i ochrony rvtierząt oraz ochrony

dziedzictwa

przyrodniczego:
1)

organizacja konkursów i wystaw mających na celu popularyzację wiedzy przyłodniczej,

2) or ganizacj a wyc

ie

c

zek

pr zy r

odniczych i kraj o znaw czy ch.

7.7. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

/t

,t,
1) organizacja przedsięwzięó wspierających rehabilitację zdrowotną w tym również dla osób
niepełnosprawnych,

2)

i
społecznymi, a w

realizacja programów profilaktycznych

zagrożonych patologiami

terapeutycznych

dla dzieci i

młodzieŻy

szczególności uzaleznionych od środków

psychoaktywnych,
3) podejmowanie innych działań wynikających

z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i

stanu

zdrowia mieszkańców Powiatu Rawickiego.

7.8.Zadaniazzahesu nauki, szkolnictwawyższego, edukacji, oświaĘirłychowania:
1) szerzenie oświaty poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób dorosłych z róŻny ch dziedzin nauki i techniki.
7.9. Zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej:
1) organizacja i prowadzenie

2)

rodzinnego domu dziecka,

realizacja programów wspierających usamodzielnienie podopiecznych placówek

opi ekuńczo

- wychowaw

czy ch, rodzin zastęp czy ch.

7.10. Pomoc społeczna:

1) realizacja wszelkich przedsięwzięć, ktorych celem będzie przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia społecznego.
8. Tryb powoływania

i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.

1) Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na rea|izację zadan publicznych Zarząd
Powiatu Rawickiego powołuje Komisję Konkursową, Zwaną dalej Komisją oraz określajej
regulamin pracy.
2) W skład Komisji

wchodzą

a) dwóch Członków Zarządu jako przedstawiciele Powiatu Rawickiego, spośród których
wybierany zostaj e przewodni czący.
b) członkowie:

1. przedstawiciele właściwejze względu na zadania konkursowe komórki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ptzedstawiciele innych komórek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Rawiczu,

2'

przedstawiciele

co najmniej dwóch

orgartizacji pozarządowych, zaproszeni ptzez

z

Powiatowej Listy Przedstawicieli otganlzacjt

Przewodniczącego Komisji, wybierani

6

(\

.1,{:'
Pozarządowych,

a gdy nie ma

takiej mozliwości,spośród przedstawicieli organizacji

pozarządovłych.
3) Przewodniczący Komisji moŻe zaprosió do prac w Komisji, z głosem doradczym, osobę

bądz osoby posiadające specjalistyczną wiedzę

w

dziedzinie obejmującej zakres zadan

publicznych, których konkurs doty czy.
4) W posiedzeniach Komisji mogą btać udział osoby niena|eŻące do jej składu, wykonujące

czynnościzwiązarrc z

ob

sługą admini stracyj ną Komi

5) Komisja opiniuje oferty

sj

i.

i dokonuje ich wyboru w trybie i przy uwzględnieniu kryteriów

określonych w ogłoszeniuZarząduPowiatu Rawickiego o otwaĘm konkursie ofert.
6)

Z$ltu

pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymująwynagrodzenia.

7) Komisj a ptzekazuje wyniki konkursu Zarządowi Powiatu Rawickiego, rekomendując
wybrane oferty.
8)

Wyniki konkursu są zatwierd Zane

9.

Niefinansowe formy współpracy

pr

zez Zaruąd Powiafu Rawickie go.

Powiat Rawicki będzie wspierać organlzacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale takŻe
poprzez róznorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym.

Formy te obejmująw szczególności:

1) organizowanie raz

z

w roku

konferencji podsumowującej współpracę Powiatu

orgarizacjami pozarządowymi' prezentującej

ich dorobek i

najwazniejsze

problemy,

2)

organizowanie w partnerstwie

z organizacją-

gospodarzem co najmniej raz w roku

wydarzenia integrującego środowiska lokalne wszystkich gmin Powiatu Rawickiego

ze szczególnym uwzględnieniem działających tam organizacji III sektora. Spotkania

te mogą mieć charak1er

konsultacyjny, opiniodawczy

otaz

problemowy

ikaŻdoruzowo odbywaó się będąna terenie irmej Gminy.

3)

organizowanie otwartych spotkań informacyjnych

z

organizacjami pozatządow1'rni,

w tym dotyczących przygotowywania i roz|iczania wniosków, składanych w ramach

otwańych konkursów ofert otaz zadai publicznych' planowanych do realizacji
na następny rok,

4)

gotowoŚc udziafu administracji publicznej w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach,

organizowanych przez or garizacj e pozarządowe,

5) organizowanie szkoleń i
świad czo

ch

ny

pr

{;H.Jtlt*$-

seminariów, mających na celu podnoszenie standardów usług

zez ot ganizacj e

p o

zar ządow e,

6) realizację wspólnych partnerskich przedsięwzięć organizacji

pozarządowych

i Powiatu Rawickiego,

7) wspieranie działan związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na działalnośÓ
ot ganizacji

p

ozar ządovły ch,

8) udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez

organtzacje pozarządowe do

innych instytucji z wnioskami o dotacje,

9) wspieranie przez Powiat Rawicki

dziaŁań promujących ptzekaz}.wanie 1% podatku

dochodowego od osób ftzycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego'
10) prowadzenie działalnościpromocyjnej i informacyjnej, dotyczącej działafi organizacji
pozarządowych, w tym działan podejmowanych wspólnie z Powiatem Rawickim,

11) konsultowanie

odpowiednio

w

z orgarizacjami pozarządowymi co najmniej w dwojakiej formie,
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych

dziedzinach dotyczących współpracy

z

Powiatem Rawickim,

w tym

projektu

Programu,

i

konsultowania projektów planow, programów

strategii przęz sektor pozaruądovły

i administracje publicznąpopIzez prowadzenie

12) propagowania idei współlworzenia

i

kampanii edukacyjnej, promocyjnej

i

informacyjnej

w

lokalnych mediach, na

stronach intemetowych oraz podczas otwartych imprez masowych.

13) pomoc merytorycznąw przygotowaniu projektów realizowanych przez otganizacje
pozarządowe, pruyczyniających się do poprawy jakości zycia mieszkańców Powiatu

Rawickiego,

14) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych

z

organizacjami o podobnym

charakterze,

15) pomoc w uzyskaniuptzez organizacje pozarządowe lokalu uzytkowego na siedzibę
lub na potrzeby w celu prowadzenia działalnościstatutowej, na zasadach określonych
w prawie miejscowym,

16) udostępnianie, zgodnie Z obowiązującymi procedurami, w miarę posiadanych
możliwościi na preferencyjnych waruŃach, sal będących w dyspozycji Starostwa
Powiatowego w Rawiczu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych
przez otgatizai1e pozaruądowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym,

|ą

it

17) umieszczanie informacji dotyczących zadai Powiatu,

realizowanych ptzez

organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej

Powiatu

i na

wydzielonych tablicach informacyjnych oraz poprzez gadzety

promocyjne będące w dyspozycji samorządów,

18) współpracę w przypadku projektu realizowanego w partnęrstwie
Rawickim, dofinansowanego ze środków rrnijnych,

przewidzianych

z

zakresie

Powiatem

i na

zasadach

dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje

przedstawicielami organizacji pozarządovłych, popularyzacja informacji
krajowychtzagraticznych funduszach i systemach zatządzania nimi,

o
1

w

w

z

9) współorganizowanie konkursów,

20) współpracę w tworzeniu

interaktyrrmego serwisu informacyjnego

intemetowych Powiatu Rawickiego,

w tym

na

stronach

kalendarza imptez, dotyczącego

organizacji pozaruądovłych otaz innych podmiotów z terenu powiatu rawickiego,

2I)

prowadzenie elektronicznej

bazy danych o

organizacjach pozarządowych,

realizuj ący ch zadania publiczne,

22) przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji
realizacji zadaipublicznychprzez organizacje lub w partnerstwie znimi,

o

23)

współorganizowanie półkolonii' festynów, imprez sportowych, kulturalnych

o charakterze integracyjnym, spotkań wigilijnych itp',

24) udział przedstawicieli lokalnej wspólnoty w szkoleniach

prowadzonych przez

otganizacje pozarządowe, dotyczących podnoszenia kwalifikacji

i

efektywności

pracy na rzecz lokalnej społeczności'

25) monitorowanie realizacji Programu współpracy na 2016 rok oraz dokonywanie jego
ewentualnych poprawek,

26) zainicjowanie działafi zmierzających do

budowania partnerstwa lokalnego

skupiaj ące go sektor publiczny, społeczny or az przedsiębiorc ów,

27) podejmowanie działan mających na ceiu promowanie społecznej odpowiedzialności
biznesu oraz przedsięwzięó z zahesu ekonomii społecznej,
10. Ocena

realizacji Programu

Sposób realizacji Programu podlega ocenie, która opiera się w szczególności na analizie jego

wyników pod kątem następujących kryteriów:
.,

9
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1)

ilościumów zawartych przez Powiat Rawicki

z

orgarizacjami pozarządov'rymi na

realizację zadan publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert, trybu uproszczonego czy
postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych'

2) ilościorganizacji

pozarządovłych realizujących zadaria publiczne

we

współpracy

z Powiatem Rawickim,

3) ilościosób zaangazowanych w realizację zadan publicznych (w tym wolontariuszy) przez
or ganizacj e

p o

zat ządow e,

4) ilościosób, które były beneficjentami

działafi podejmowanych przez organizacje

pozarządowe we współpracy z Powiatem Rawickim,

5)
w

łącznej wysokości środków finansowych Powiatu Rawickiego zaangażowanych
realizację zadan publicznych

w wyniku

zawarcia stosownych umów

z

organizacjami

pozarządowymi,

6) stopnia wykorzystania środków ptzeznaczonych w budzecie Powiatu Rawickiego na
realizację zadafl' ujętych w Programie,

7\ łącznej wysokościśrodków finansowych zaangaŻowanych przez orgaruzacje pozarządowe
w realizacjęzadanpublicznych w związku

Z

umowami, o których mowa w pkt. 1),

8) liczba organizacji, które skorzystały ze szkoleń' doradztwa

i

innych przedsięwzięó

przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, oferowanychprzez samorząd,

9) liczba otganizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa

i

innych przedsięwzięó

przyczyntających się do rozwoju trzeciego sektora, oferowanychprzez inne podmioty,
10) liczba skonsultowanych aklów normatyvmych

w

dziedzinach dotyczących działalności

statutowej organizacj i pozarządowych.

11. Sposób

tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

Zapisy Programu Współpracy na rok 2016 opracowywali w okresie

I

póŁrocza 2015

r.

przedstawiciele lokalnego Samorządu, organizacji pozarządowych oraz pozostali mieszkańcy

w trakcie spotkań grup roboczych zgodrue z

fiycznymi Modelu

współpracy administracji

publicznej z or ganizacjami pozarządowymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

.

Projekt programu podlegał konsultacji w trybie Uchwały Nr XLII/3251I0 Rady Powiatu

Rawickiego

z

dnia 30 września2010 roku

w sprawie sposobu konsultowania z

radami

działalnościpożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalnośópożytku

p\

publicznego projektów aktów prawa miejscowego

w

dziedzinach dotycząc ych działalności

statutowej tych organizacj i.

Ponadto zaproszenie do udziału w konsultacjach pojawiło się na stronie internetowej Powiatu

Rawickiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, kierowane było bezpośrednio do
organizacji otazmieszkańców. W dniu IL czetwca2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne
z przedsta'wiciel ami wszystki ch sektorów lokalnej wspólnoty.

W wyniku prac nad

Programem oraz konsultacji zawarto zapisy

o

poszerzenru zadan

przyjętych do realizacji, zaplanowano działania na rzecz powstania partnerstwa lokalnego
oraz integrację III sektora, atakżę współtworzenia polityk publicznychprzez sektor publiczny

i społeczny. Uwagi i opinie zostały uwzględnione w niniejszym Programie.
12. Zakorttczenie

,,Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządovłymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego

i

o wolontariacie (Dz. U. z 2014

zm.), na 2016 rok", jest .vq1razem aktywnej

i

T.'

poz. II18 z późn.

otwartej polityki Powiatu wobec tych

organizacji. Wskazuje adresatów, ktorzy będą zaangaŻowant w tę współpracę. Wyznacza jej

kierunki

w tak waznych

dziedzinach,

jak np. szerzenie oświaty,działa|nośćkulturalna,

ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, turystyka i pomoc społeczna.

określanie tylko cele współpracy) ale także priorytety, konkretne zadaria oraz formy i tryb
ich realizacji. Środki przeznaczone na rea\izację poszczegóInych zad,ai w 2016 r. zostaną
szczegółowo określonew projekcie budzetu Powiatu na2016

r.

Program ma charakter otwarty. Zal<łada mozliwośó uwzględnienia nowych form współpracy

i

doskonalenia tych, które

juz

zostały określone.organizacje pozatządowe mogą równiez

składaó swoje propozycje zadai

do uwzględnienia w budŻecie Powiatu w

terminie

do 30 czerwca 2016 roku, adresując te propozycje do właściwychmerytorycznie komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rawiczu i jednostek organizacyjnych, które mogą

organizowaó spotkania grup tematycznych

w celu

omówienia zadafr publicznych

przewidzianych do realizaĄt na rok następny.

Przyjęcie Programu ma służyó lepszej współpracy Powiatu Rawickiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniuprzez te organizacje zadan publicznych.
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