
PROJEKT 
 
 

 
UCHWAŁA NR ......../.........../2020 
RADY POWIATU W BRODNICY 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020r.  
poz. 920) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2020r. poz. 1057), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Brodnicy 

 
 

Roman Pytlasiński 



Załącznik do uchwały Nr ......../.........../2020 

Rady Powiatu w Brodnicy 

z dnia....................2020 r. 

Roczny Program współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 

Wstęp 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Brodnickiego stanowią uzupełnienie działań organów 
samorządu powiatowego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia stopnia 
zaspokojenia potrzeb społecznych. Są one ważnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej powiatu. 

Program Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego są wyrazem woli w zwiększaniu efektywności realizacji zadań 
publicznych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu 
terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami 
pozarządowymi. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Podstawę prawną „Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" zwany dalej „Programem" stanowi 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Powiatu. 

Rozdział 2. 
Cel główny i cele szczegółowe Programu. 

§ 1. Celem głównym Programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa efektywności 
realizacji zadań publicznych. 

§ 2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1. rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb społecznych wspólnoty samorządowej powiatu brodnickiego; 

2. aktywizacja lokalnej społeczności samorządowej powiatu brodnickiego poprzez budowanie partnerskiej 
współpracy; 

3. zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu brodnickiego. 

Rozdział 3. 
Zasady współpracy 

§ 1. Współpraca Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach: 

1. zasada pomocniczości; 

2. zasada suwerenności stron; 

3. zasada partnerstwa; 

4. zasada efektywności; 

5. zasada uczciwej konkurencji; 

6. zasada jawności. 



Rozdział 4. 
Zakres przedmiotowy 

§ 1. Zakres przedmiotowy współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa art. 4 ust. 1 ustawy. 

Rozdział 5. 
Formy współpracy 

§ 1. Współpraca Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na: 

1. Współpracy o charakterze finansowym poprzez zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych 
w ustawie: 

1) powierzanie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację; 

2) wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego 
realizacji. 

2. Niefinansowe formy współpracy: 

1) wzajemna informacja o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych 
kierunków m.in. poprzez oganizowanie spotkań organizacji pozarządowych; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji; 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, innych podmiotów i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedstawicieli samorządu powiatowego. 

4) wzajemna promocja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących dzialalność 
pożytku publicznego i samorządu powiatowego. 

5) współpraca w zakresie realizacji projektów parterskich samorządu powiatowego z organizacjami 
pozarządowymi. 

6) umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom ekonomii społecznej nabywania na 
szczególnych warunkach prawa użytkowania (użyczenia,dzierżawa,najem) lokali, w ramach posiadanych 
zasobów lokalowych powiatu. 

7) stosowanie w uzasadnionych przypadkach klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych. 

Rozdział 6. 
Priorytetowe zadania publiczne 

§ 1. Wspieranie różnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Powiatu 
Brodnickiego. 

§ 2. Wspieranie różnych form upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród 
społeczności lokalnej Powiatu Brodnickiego. 

§ 3. Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Brodnickiego. 

§ 4. Wspieranie działań na rzecz integracji lokalnej wspólnoty samorządowej. 

§ 5. Wspieranie działań w zakresie twórczości i kultury na terenie Powiatu Brodnickiego.   

§ 6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w powiecie. 

§ 7. Wspieranie działalności edukacyjnej wśród mieszkańców Powiatu. 

§ 8. Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

§ 9. Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej. 

§ 10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

§ 11. Działania na rzecz zwiększenia udziału wolontariatu w realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego. 



§ 12. Wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. 

§ 13. Realizacja działań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniem 
świadomości prawnej społeczeństwa. 

§ 14. Wspieranie podmiotów ekonomii społecznych z terenu Powiatu Brodnickiego. 

Rozdział 7. 
Okres realizacji Programu 

§ 1. Program na rok 2021 realizowany będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. 

Rozdział 8. 
Sposób realizacji Programu 

§ 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2021r. związanych z realizacją 
zadań dotyczących upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej i wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

§ 2. Opublikowanie ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brodnicy (www.brodnica.com.pl   ), zamieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz/ lub podanie do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu powiatowym. 

§ 3. Powołanie przez Zarząd Powiatu komisji konkursowej, która dokona oceny formalnej i merytorycznej 
złożonych ofert oraz dokona wyboru proponowanych ofert do realizacji. 

§ 4. Kontrola i rozliczenie wykonania zadania publicznego. 

§ 5. Przedłożenie przez Zarząd Powiatu Brodnickiego Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji Programu 
w terminie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 6. Prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego 
poprzez publikowanie projektów konsultowanych programów na stronie Starostwa Powiatowego w Brodnicy 
(www.brodnica.com.pl). 

§ 7. Zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów pożytku publicznego 
do udziału w tworzonych zespołach doradczych i inicjatywnych. 

§ 8. Prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych dotyczących współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na stronie Starostwa 
Powiatowego w Brodnicy (www.brodnica.com.pl). 

Rozdział 9. 
Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

§ 1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych objętych Programem planuje się przeznaczyć kwotę 
w wysokości 1 354 554,00 zł (słownie: jeden milon trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery 
złote 00/100). 

§ 2. Ostateczną kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych 
Programem określi uchwała budżetowa na rok 2021. 

Rozdział 10. 
Sposób oceny realizacji Programu 

§ 1. Ocena realizacji Programu dokonana zostanie w oparciu o: 

1. liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2. liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert; 

3. liczbę złożonych ofert; 

4. liczbę organizacji pozarządowych które otrzymały dotacje; 

5. wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych; 

6. liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych. 

http://www.brodnica.com.pl/


7. informację na temat udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów pożytku 
publicznego w tworzonych zespołach doradczych i inicjatywnych. 

8. informację dotyczącą realizacji różnych form współpracy niefinansowej. 

Rozdział 11. 
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 1. Roczny Program współpracy Powiatu Brodnickiego na rok 2021 zostanie  ostatecznie opracowany po 
przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 12. 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert. 

§ 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie powołana do tego komisja konkursowa. 

§ 2. Zarząd Powiatu powołuje imiennie skład komisji konkursowej w drodze uchwały, 

każdorazowo w związku z ogłoszeniem konkursu ofert. 

§ 3. W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 4 osoby.  

§ 4. W pracach komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami komisji, posiadający specjalistyczną 
wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadania publicznego,  zaproszone do udziału w jej pracach przez Zarząd 
Powiatu. 

§ 5. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wskazany przez Zarząd Powiatu w 

uchwale o której mowa w § 2. 

§ 6. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 

1. wyznaczanie terminów posiedzeń komisji; 

2. przewodniczenie posiedzeniom komisji; 

3. rozdzielanie pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym; 

4. nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji otwartego konkursu ofert. 

§ 7. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego 
i sekretarza. 

§ 8. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w przypadku jego nieobecności, 

a sekretarz prowadzi dokumentację postępowania konkursowego. 

§ 9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

§ 10. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych 
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej. 

§ 11. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Zarządowi Powiatu protokół wraz z propozycją wyboru 
ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. 

§ 12. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

Rozdział 13. 
Postanowienia końcowe. 

§ 1. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach 
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez samorząd Powiatu Brodnickiego. 

§ 2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.



UZASADNIENIE

1. Potrzeba podjęcia uchwały

Zgodnie z art. 5a ust. 1  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatariacie Rada Powiatu
w Brodnicy uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Przedłożony Program określa m.in. cele, zasady współpracy ,
formy współpracy , sposób realizacji.

2. Oczekiwane skutki społeczne

Przyjęcie Programu pozwala samorządowi powiatowemu na realizację zadań powiatu w oparciu
o partnerów społecznych jakimi są organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe działają
skutecznie i efektywnie niemal w każdej dziedzinie życia społecznego.

3. Skutki finansowe i źródła ich pokrycia

Środki finansowe na realizacje Programu ostatecznie zostaną określone w uchwale budżetowej na
2021 r.




