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I. Wstęp 
 

Priorytetem Powiatu Opolskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego 

kierowania jego rozwojem . Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między 

innymi: 

 

1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie            

i swoje otoczenie, 

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 

lokalnych, 

3) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki 

dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. 

 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003roku                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – jednostki sektora 

publicznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w 

celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości 

prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, 

3) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – rozumie się 

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 działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

4) programie – rozumie się przez to „Program Współpracy Powiatu Opolskiego z     

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2010”, 

5) celach priorytetowych – należy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu 

zadań własnych powiatu określone  w Programie współpracy,  

6) konkursie -  należy przez to rozumieć konkurs na dotacje z budżetu Powiatu 

Opolskiego na realizację jego zadań.  

 
II. Cel programu 
 

     Celem programu jest: 

1)  określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez powiat działań 

organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego poprzez współdziałanie z tymi organizacjami w zakresie realizacji 

ustawowych  jego zadań, 

2)  włączenie organizacji pozarządowych w system demokracji lokalnej, 
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3)  współpraca  z organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnego systemu 

polityki społecznej , 

4) określenie form i zakresu współpracy.  

 
III. Adresaci programu 

 

Program adresowany jest do: 

1) organizacji pozarządowych, 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego, 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio 

do terytorialnego zakresu działań organów powiatu działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. 
 
IV. Realizatorzy programu 
 
W realizacji programu uczestniczą: 

1) Rada Powiatu Opolskiego w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej 

powiatu, 

2) Zarząd Powiatu Opolskiego w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej 

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

realizację zadań zleconych przez powiat, chyba, że przepisy odrębne przewidują 

inny tryb zlecania, 
4) Naczelnicy wydziałów oraz jednostki organizacyjne powiatu a w szczególności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie bieżącej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji. 
 

V. Priorytety zadań  
 

Zarząd Powiatu Opolskiego określi z  zaproponowanych przez naczelników 

wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych poniższych  zadań – zadania 

priorytetowe oraz wystąpi z propozycją zabezpieczenia środków w budżecie na ten 

cel na rok 2010. 

 

Ustala się następujące  zadania, które mogą być zlecone do realizacji: 

 

I. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych; 

a) wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 

poprzez dofinansowanie ze środków PFRON w tym: 

-    warsztatów terapii zajęciowej, 

-    sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 
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b) wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców 

poprzez dofinansowanie ich pobytu w niepublicznych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 

II. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania  rozwoju 

świadomości narodowej i obywatelskiej; 

a) organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych, 

b) wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń 

historycznych na terenie powiatu, 

c) popularyzacja wiedzy historycznej i tradycji,   

III. w zakresie kultury i sztuki; 

a) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mające istotne 

znaczenie dla kultury powiatu, 

b) wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu, 

c) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą, 

d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży  

e) propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie 

powiatu opolskiego. 

IV. w zakresie kultury fizycznej; 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu opolskiego, 

b) wspieranie działań sportowych promujących powiat opolski między 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 bezpieczeństwa i porządku publicznego 

        a) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym młodzieży (wydawanie ulotek i      

   poradników, prelekcje i pogadanki), 
  b) zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. 

 

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 pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w szczególności 

w formach; 

 

A. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. Forma ta odbywać się 

będzie poprzez: 

 

1) publikowanie ważnych informacji  na stronach internetowych powiatu , 

otrzymywanych z organizacji  pozarządowych wraz z ich logo, 

2) stwarzanie możliwości udziału przedstawicieli organizacji na sesjach Rady 

Powiatu Opolskiego oraz komisjach Rady Powiatu, 

3) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych 

w 2010 roku zadaniach sfery publicznej , których realizacja odbywa się  w oparciu 

o środki własne lub pozyskane przez organizacje, 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w 

sytuacji   zaistniałej potrzeby z inicjatywy powiatu lub organizacji,  

5) aktualizacja „ Międzygminno – Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty 

Opolskiej” przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

 

B. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż dotacja powiatu. Formę tą realizować się będzie 

poprzez: 

 

1) organizację lub współudział w organizacji szkoleń, konferencji, forum 

wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania 

organizacji, 

2) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu na 

stronach internetowych powiatu. 

 

VII. Zasady współpracy 
 
Współpraca  z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: 
 

1. pomocniczości, 

2. suwerenności stron, 

3. partnerstwa, 

4. efektywności, 

5. uczciwej konkurencji, 

6. jawności, 
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VIII. Realizacja programu 

 
 

1) Realizacja zadań polegająca na współdziałaniu z organizacjami obejmuje w 

pierwszej kolejności te zadania, które Zarząd Powiatu Opolskiego określa jako 

zagadnienia priorytetowe, 

2) Bezpośrednimi realizatorami będą naczelnicy wydziałów i kierownicy 

jednostek organizacyjnych  stosownie do zakresu realizowanych zadań 

3) Program będzie finansowany ze środków własnych powiatu. Wysokość 

środków przewidzianych na realizację  zadań przez organizacje pozarządowe 

zostanie określona w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2010 rok, 

4) W przypadku gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji 

zadań publicznych organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność 

pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony. 

 

 


