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I. Wst�p 
 
Priorytetem Powiatu Opolskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, któr� tworz� jego mieszka�cy. Aktywna współpraca z organizacjami 
pozarz�dowymi i liderami �rodowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego 
kierowania jego rozwojem . Podstawowymi korzy�ciami takiej współpracy s� mi�dzy 
innymi: 
 

1) umacnianie w społecznej �wiadomo�ci poczucia odpowiedzialno�ci za siebie            
i swoje otoczenie, 

2) budowanie społecze�stwa obywatelskiego poprzez aktywizacj� społeczno�ci 
lokalnych, 

3) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działa� i rozwi�za� dzi�ki 
dobremu rozpoznaniu wyst�puj�cych potrzeb. 

 
Ilekro� w niniejszym programie jest mowa o: 
 

1) ustawie – rozumie si� przez to ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003roku                        
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie, 

2) podmioty prowadz�ce działalno�� po�ytku publicznego - jednostki sektora 
publicznego, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałaj�ce 
w celu osi�gni�cia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadaj�ce 
osobowo�ci prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, 

3) podmioty prowadz�ce działalno�� po�ytku publicznego – rozumie si� przez to 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego i o 
wolontariacie, 

4) programie – rozumie si� przez to „Program Współpracy Powiatu Opolskiego z     
organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami prowadz�cymi działalno�� 
po�ytku publicznego na rok 2007”, 

5) celach priorytetowych – nale�y przez to rozumie� wybrane zadania z zakresu 
zada� własnych powiatu, okre�lone corocznie w Programie współpracy, celem 
powierzenia poprzez konkurs  do realizacji organizacjom pozarz�dowym i 
podmiotom prowadz�cym działalno�� po�ytku publicznego, 

6) konkursie -  nale�y przez to rozumie� konkurs na dotacje z bud�etu Powiatu 
Opolskiego na realizacj� jego zada�.  

 
II. Cel programu 
 
     Celem programu jest: 

1)  okre�lenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez powiat działa� 
organizacji pozarz�dowych i podmiotów prowadz�cych działalno�� po�ytku 
publicznego poprzez współdziałanie z tymi organizacjami w zakresie realizacji 
ustawowych  jego zada�, 
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2)  wł�czenie organizacji pozarz�dowych w system demokracji lokalnej, 
3)  współpraca  z organizacjami pozarz�dowymi jako element lokalnego systemu 

polityki społecznej , 
4) okre�lenie form i zakresu współpracy.  

 
III. Adresaci programu 

 
Program adresowany jest do: 
1) organizacji pozarz�dowych, 
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działaj�cych na podstawie przepisów 

o stosunku Pa�stwa do Ko�cioła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Pa�stwa do innych ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolno�ci sumienia i wyznania, je�eli ich cele statutowe obejmuj� prowadzenie 
działalno�ci po�ytku publicznego, 

3) stowarzysze� jednostek samorz�du terytorialnego, prowadz�cych, odpowiednio 
do terytorialnego zakresu działa� organów powiatu działalno�� po�ytku 
publicznego w zakresie odpowiadaj�cym zadaniom tych organów. 

 
IV. Realizatorzy programu 
 
W realizacji programu uczestnicz�: 
1) Rada Powiatu Opolskiego w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej 

powiatu, 
2) Zarz�d Powiatu Opolskiego, w zakresie realizacji polityki społecznej i 

finansowej powiatu wytyczonej przez Rad� Powiatu Opolskiego, 
3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na 

realizacj� zada� zleconych przez powiat, chyba, �e przepisy odr�bne przewiduj� 
inny tryb zlecania, 

4) Naczelnicy wydziałów oraz jednostki organizacyjne powiatu a w szczególno�ci 
PCPR w zakresie bie��cej współpracy z organizacjami pozarz�dowymi w ramach 
swoich kompetencji. 

 
V. Priorytety zada�  
 

Zarz�d Powiatu Opolskiego okre�li z  zaproponowanych przez Naczelników 
Wydziałów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych poni�szych  zada� – 
zadania priorytetowe oraz wyst�pi z propozycj� zabezpieczenia �rodków w 
bud�ecie na ten cel na rok 2007. 

 
Ustala si� nast�puj�ce  zadania, które mog� by� zlecone do realizacji: 
 
I. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych; 

a) wspieranie działa� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 
poprzez dofinansowanie ze �rodków PFRON w tym: 

-    warsztaty terapii zaj�ciowej, 
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-    sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 
b) wspieranie działa� na rzecz dzieci i młodzie�y pozbawionych opieki rodziców 

poprzez dofinansowanie ich pobytu w niepublicznych placówkach opieku�czo-
wychowawczych. 

II. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, piel�gnowania  rozwoju 
�wiadomo�ci narodowej i obywatelskiej; 

a) organizacja uroczysto�ci rocznicowych i obchodów �wi�t narodowych, 
b) wspieranie inicjatyw maj�cych na celu upami�tnienie osób, miejsc i wydarze� 

historycznych na terenie powiatu, 
c) popularyzacja wiedzy historycznej i tradycji,   

III. w zakresie kultury i sztuki; 
a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym maj�ce istotne 

znaczenie dla kultury powiatu, 
b) wspieranie akcji promuj�cej dziedzictwo kulturowe regionu, 
c) upowszechnianie i promocja twórczo�ci kulturalnej w kraju i za granic�, 
d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk� dzieci i młodzie�y  
e) propagowanie kultury mniejszo�ci narodowych zamieszkałych na terenie 

powiatu opolskiego. 
IV. w zakresie kultury fizycznej; 

a) organizacja i koordynacja przedsi�wzi�� sportowych o zasi�gu powiatowym 
dla dzieci, młodzie�y i dorosłych powiatu opolskiego, 

b) wspieranie działa� sportowych promuj�cych powiat opolski mi�dzy innymi 
przez Kluby Sportowe i Domy Kultury. 

V. w zakresie  promocji zdrowia, 
a) wspieranie inicjatyw zdrowotnych i programów ochrony zdrowia, 
b) doradztwo, konsultacje oraz akcje profilaktyczne. 
 

VI.   w zakresie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego 
        a) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym młodzie�y (wydawanie ulotek i      
   poradników, prelekcje i pogadanki), 

  b) zagospodarowanie czasu wolnego młodzie�y. 
 

VII. przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 
         a) realizacja programów w zakresie pełnego i aktywnego zatrudnienia, 
         b) łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
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VI. Formy współpracy 

 
Współpraca Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami,  
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego  
i o wolontariacie odbywa� si� b�dzie w szczególno�ci w formach; 
 
A. Wzajemnego informowania si� o planowanych kierunkach działalno�ci  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Forma ta odbywa� si� 
b�dzie poprzez: 

 
1) publikowanie wa�nych informacji na stronach internetowych powiatu opolskiego, 

udost�pnianie druków projektów uchwał 
2) stwarzanie mo�liwo�ci udziału przedstawicieli organizacji na sesjach Rady 

Powiatu Opolskiego oraz komisjach Rady Powiatu, 
3) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych 

w 2007 roku zadaniach sfery publicznej , których realizacja odbywa si�  w oparciu 
o �rodki własne lub pozyskane przez organizacje, 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w 
sytuacji   zaistniałej potrzeby z inicjatywy powiatu lub organizacji,  

 
B. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu �rodków finansowych na realizacj� zada� 

publicznych z innych �ródeł ni� dotacja powiatu. Form� t� realizowa� si� b�dzie 
poprzez: 

 
1) organizacj� lub współudział w organizacji szkole�, konferencji, forum 

wymiany do�wiadcze� w celu podniesienia sprawno�ci funkcjonowania 
organizacji, 

2) promocja działalno�ci organizacji uczestnicz�cych w realizacji Programu na 
stronach internetowych powiatu. 

 
VII. Zasady współpracy 
 
Współpraca  z organizacjami pozarz�dowymi opiera si� na zasadach: 
 

1. pomocniczo�ci, 
2. suwerenno�ci stron, 
3. partnerstwa, 
4. efektywno�ci, 
5. uczciwej konkurencji, 
6. jawno�ci, 
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VIII. Realizacja programu 

 
 

1) Realizacja zada� polegaj�ca na współdziałaniu z organizacjami obejmuje w 
pierwszej kolejno�ci te zadania, które Zarz�d Powiatu Opolskiego okre�la jako 
zagadnienia priorytetowe, 

2) Bezpo�rednimi realizatorami b�d� Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy 
Jednostek Organizacyjnych  stosownie do zakresu realizowanych zada� 

3) Program b�dzie finansowany ze �rodków własnych powiatu. Wysoko�� 
�rodków przewidzianych na realizacj�  zada� przez organizacje pozarz�dowe 
zostanie okre�lona w uchwale bud�etowej Powiatu Opolskiego na 2007 rok, 

4) W przypadku gdy przepisy odr�bne przewiduj� inny tryb zlecania realizacji 
zada� publicznych organizacjom i podmiotom prowadz�cym działalno�� 
po�ytku publicznego ani�eli przewidziany w ustawie o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie stosuje si� tryb w nich okre�lony. 

 
 


