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PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZ�DOWYMI 

W 2005 ROKU. 
 

I.  Wst�p do zało�e� rocznego programu współpracy. 
 

Na terenie powiatu kłobuckiego działa obecnie około 173 organizacji pozarz�dowych. 

S� w�ród nich : Uczniowskie Kluby Sportowe / 32 jed./, Ludowe Kluby Sportowe / 26 jed./, 

stowarzyszenia i fundacje / 126 jed./. Organizacje te realizuj� własne inicjatywy  jak równie� 

wspieraj� i współorganizuj� przedsi�wzi�cia lokalnych samorz�dów, wzbogacaj�c mo�liwo�� 

ich działania na rzecz mieszka�ców. Takie s� cele statutowe tych organizacji, które na ogół 

skupiaj� si� wokół takich dziedzin jak: kultura, sport, turystyka, edukacja czy pomoc 

społeczna. 

Bior�c pod uwag� niekwestionowan� potrzeb� funkcjonowania takich organizacji, 

ustawodawca przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalno�ci po�ytku publicznego  

i wolontariacie , postanowił zwi�kszy� ich aktywno�� , wskazuj�c jednocze�nie �ródła 

wsparcia – tak�e finansowego . Ustawa ta pozwala na ubieganie si� o wsparcie finansowe  

w realizacji ich zada� statutowych , na zasadach okre�lonych przepisami prawa.  

Wraz z powierzeniem okre�lonego zadania lub jego wsparciem, organ administracji 

publicznej udzieli wszelkiej pomocy w jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji. 

 

II.    Cele współpracy. 

 

A/  Cele główne  programu : 

    

1. udzielenie przez Powiat Kłobucki pomocy warto�ciowym przedsi�wzi�ciom organizacji   

    pozarz�dowych poprzez stworzenie systemu stałej, partnerskiej współpracy władz powiatu   

    z organizacjami pozarz�dowymi. 



 

2. uzyskiwanie przez władze powiatu pomocy ze strony organizacji pozarz�dowych, poprzez    

      uzupełnienie działa� powiatu działaniami organizacji. 

 

B/  Cele szczegółowe programu : 

 

1. efektywniejsze wydatkowanie �rodków publicznych 

 

2. usprawnienie komunikacji władz Powiatu Kłobuckiego z opini�  publiczn� 

 

3. uzyskanie mo�liwo�ci wczesnego reagowania na problemy społeczne. 

 

III.  Zasady współpracy. 
 

Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarz�dowymi opiera si� 

na nast�puj�cych zasadach : 

 

1. zasadzie pomocniczo�ci  - Powiat Kłobucki pomaga organizacjom pozarz�dowym w 

zakresie potrzeb społecze�stwa i w zakresie obj�tym ustawowymi zadaniami powiatu. 

 

2. zasadzie niezale�no�ci   - zadania nie s� sobie wzajemnie narzucane, przedstawiane s� 

jedynie wzajemne propozycje. 

 

3. zasadzie finansowania przedmiotowego – �rodki przyznawane s� na okre�lone zadania. 

 

4. zasadzie korzy�ci publicznej – realizowane s� przede wszystkim te zadania,  

które przynios� korzy�� szerszej grupie społecze�stwa. 

 

IV.  Formy  współpracy. 
 

1. Zlecanie organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3  

ust. 3 Ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie  poprzez: 

 



- powierzanie wykonywania zada� publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

      na finansowanie ich realizacji, w drodze otwartego  konkursu ofert 

- wspieranie takich działa�  wraz z  udzieleniem dotacji na dofinansowanie  

     ich realizacji, w drodze otwartego konkursu ofert 

 

2. Wzajemne informowanie si� o planowanych kierunkach działalno�ci  

i współdziałania, w celu zharmonizowania tych kierunków. 

 

3. Konsultowanie z organizacjami pozarz�dowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotycz�cych działalno�ci statutowej tych organizacji. 

 

4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zło�onym z 

przedstawicieli organizacji pozarz�dowych oraz przedstawicieli wła�ciwych organów 

administracji publicznej. 

 

5. Wspólna organizacja przedsi�wzi�� o zasi�gu przynajmniej powiatowym Promocja i 

wsparcie merytoryczne organizacji pozarz�dowych. 

 

6. Przekazywanie informacji o mo�liwo�ciach korzystania z funduszy europejskich. 

 

V.  Lista zagadnie� priorytetowych na 2005 rok :    

 
1. Wspieranie stowarzysze� i fundacji ubiegaj�cych si� o pozyskiwanie funduszy       na 

działalno�� ze �ródeł  zewn�trznych. 

 

2. Wspieranie �rednich i małych przedsi�biorstw w zakresie pozyskiwania funduszy ze     

       �ródeł zewn�trznych. 

 

3. Wspomaganie organizacji pozarz�dowych w sposób techniczny, szkoleniowy  

i informacyjny. 

 

 



4. Wspieranie działa� na rzecz wyrównywania poziomu �ycia mieszka�ców powiatu 

kłobuckiego /termomodernizacja  szkół, budynków prywatnych i budynków u�yteczno�ci 

publicznej. 

 

5. Pozyskiwanie funduszy i udzielanie stypendiów dla uczniów szkół �rednich  

i studentów. 

 

6. Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych o zasi�gu powiatowym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim ,maj�cych znaczenie dla kultury i promocji powiatu kłobuckiego. 

 

7. Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzie�y realizowana w ró�nych formach: 

konkursy, przegl�dy, profilaktyka uzale�nie�. 

 

8. Organizacja i wspieranie przedsi�wzi�� sportowych o zasi�gu powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim przeznaczonych dla dzieci i młodzie�y, i maj�cych 

znaczenie dla promocji powiatu kłobuckiego. 

 

9. Promowanie turystyki w powiecie, pozyskiwanie funduszy zewn�trznych  

na utrzymanie i modernizacj� istniej�cych szlaków turystycznych: pieszych  

i rowerowych oraz wytyczenie nowych tras rowerowych. 

 

10. Wspieranie działa� edukacyjnych w�ród dzieci i młodzie�y, zwi�zanych z ochron� 

�rodowiska  / konkursy ekologiczne dla szkół /. 

 

11. Wspieranie działa� na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia w powiecie kłobuckim. 

 

12. Wspieranie działa� na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

13.Wspieranie działa� na rzecz  upowszechniania i ochrony praw kobiet  

      oraz działalno�ci na rzecz równych praw kobiet i m��czyzn. 

 

14.  Organizacja aktywnych form wypoczynku  dla dzieci i młodzie�y. 

 

 



VI.  Postanowienia   ko�cowe. 

 
1. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarz�dowymi na rok 2005 

uchwalony zostanie w terminie  do 31 grudnia 2004 r. 

 

2. Wzory dokumentów zwi�zanych z realizacj� Programu okre�la rozporz�dzenie 

Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.  

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania  

z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193 , poz.1891/. 

 

3. Konkurs  na okre�lone zadanie raz w roku okre�la Starosta Powiatu Kłobuckiego. 

Konkurs na pierwsze zadanie nie mo�e nast�pi� wcze�niej, ni� podj�cie przez Rad� 

Powiatu  uchwały bud�etowej . 

 

4. Wysoko��  �rodków finansowych przeznaczonych na realizacj� zada� publicznych 

podana zostanie  w regulaminie konkursu. 


