UCHWAŁA NR 168/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2019 z realizacji „Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2019.”
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega przedłożeniu
Chodzieskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radzie

Powiatu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Mirosław Juraszek .............................................
Wicestarosta Mariusz Witczuk ...........................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz ...........................................
Magdalena Jankowska ......................................
Adrian Urbański ................................................
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Załącznik do uchwały Nr 168/2020
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU CHODZIESKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2019.”

Chodzież, kwiecień 2020 rok
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I. WSTĘP

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Chodzieskiego w realizacji jego
zadań statutowych. Powiat współpracuje z sektorem pozarządowym.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
regulowane są w programie współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi.
Podstawowym dokumentem wyznaczającym na rok 2019 zakres współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, była przyjęta Uchwała nr XLVII/294/2018Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 28 września 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przede
wszystkim celem współpracy z sektorem pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi.
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
1. Otwarte konkursy ofert.
„Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019” zawierał katalog 13 zadań priorytetowych w 5 zakresach.
Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w 2019 roku
zaplanowano środki w wysokości 14.000 zł, w tym:
- 14.000 zł na tryb konkursowy.
W roku 2019 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego Powiatu Chodzieskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Konkurs ofert został ogłoszony 08 kwietnia 2019r., termin składania ofert wyznaczono do dnia 30
kwietnia 2019r. , a rozstrzygnięcie nastąpiło 09 maja 2019r.
W konkursie wzięły udział dwie organizacje pozarządowe:
1.Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Salon Artystyczny” ul. Staszica 17A,

64-800

Chodzież,
2. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” ul. Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” nie spełniała warunków
formalnych i nie została dopuszczona do oceny merytorycznej.
Zarząd

Powiatu

Chodzieskiego

przyznał

środki

dla

organizacji

pozarządowej

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Salon Artystyczny” w wysokości 14 000,00 zł na
realizację zadania publicznego pn. „Z twórczością nam do twarzy – Senioralia Chodzieskie”.
Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wynosił 65,12 %
Udział środków z innych źródeł publicznych 32,56 %
Wkład osobowy 2,32 %

2. Tryb pozakonkursowy – tzw. „małe granty”.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.). umożliwia organizacjom pozarządowym oraz
uprawnionym podmiotom otrzymywanie dotacji w trybie pozakonkursowym - tzw. „małe granty”.
W

roku

2019

nie

przekazano

dotacji

organizacjom

pozarządowym

w

trybie

pozakonkursowym na tzw. małe granty.
4

Id: 082B41F1-47FB-4555-95DF-3F3391F1DAA3. Uchwalony

Strona 4

3. Inne formy współpracy finansowej.

Powiat Chodzieski jako członek zwyczajny/ wspierający przekazywał środki finansowe w formie
składek członkowskich organizacjom, do których przynależy. Na ten cel w 2019r. wydatkowano
środki w wysokości 44 469,42zł:
- Uchwała Nr III/17/99r. Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28.01.1999r. w sprawie
przystąpienia do Związków Powiatów Polskich. Przekazano środki w wysokości 8 035,05 zł.
- Uchwała Nr III/18/99 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28.01.1999r. w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski. Przekazano środki
w wysokości 1967,37 zł.
- Uchwała Nr V/40/99 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31.03.1999r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych” w Poznaniu. Przekazano środki w wysokości 14 520,00 zł.
- Uchwała Nr VI/35/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27.05.2003r. w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia pn. „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”. Przekazano środki
w wysokości 2 847,00 zł.
- Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 .02. 2008 roku
w sprawie

przystąpienia do Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży”.

Pokazano środki w wysokości 2 500,00 zł.
Uchwała XVI/108/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26.02.2008 w sprawie
przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski”.
Przekazano środki w wysokości 600,00 zł.
Uchwała Nr XXIV/161/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28.10.2008 roku

w

sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie”.
Przekazano środki w wysokości 2 000,00 zł.
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25.03.2015r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Przekazano środki w wysokości 12 000,00 zł.

Ponadto Powiat Chodzieski w 2019 roku wspierał rzeczowo imprezy organizowane
przez organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie OSP, LZS oraz kluby sportowe
działające na terenie powiatu chodzieskiego poprzez zakup pucharów i nagród.
Powiat Chodzieski wspierał także finansowo wyjazdy reprezentacji powiatu - przedstawicieli
organizacji pozarządowych na imprezy sportowe poza powiatem chodzieskim.
5
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III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
realizowanych zadaniach:
Współpraca z III sektorem przejawia się także w publikowaniu i przedstawianiu szerszemu
odbiorcy licznych informacji o cennych inicjatywach prowadzonych przez organizację
pozarządowe, o realizowanych działaniach mających na celu integrację społeczności lokalnej,
pomoc innym organizacjom (dot. organizacji szkoleń, konferencji, konkursów), o uroczystościach
z okazji rocznicy działalności organizacji, o wyróżnieniach otrzymanych przez członków
organizacji za swoją działalność, czy o zaproszeniach na imprezy sportowo- integracyjne,
kulturalne organizowane dla mieszkańców powiatu. Ponadto prowadzono wymianę informacji o
szkoleniach, seminariach, projektach, konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych.
Powyższe informacje publikowane były na stronie internetowej Powiatu Chodzieskiego
www.powiat-chodzieski.pl,

przekazywane

na

bieżąco

masowego

środkom

przekazu

i

zamieszczane na portalu społecznościowym.

2. Konsultacje aktów prawa miejscowego.
W 2019r. przeprowadzono 12 konsultacji aktów prawa miejscowego:
1. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży,
2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu
chodzieskiego w 2020 r.,
3. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu
chodzieskiego w 2020 r.,
4. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży,
5. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży,
6. w

sprawie

Rocznego

Programu

Współpracy

Powiatu

Chodzieskiego

z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020,
7. w

sprawie

ustalenia

na

rok

2020

wysokości

opłat

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
6
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8. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie Powiatu Chodzieskiego,
9. zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

określenia

zasad

rozliczania

tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek
w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty
Nauczyciela,

pedagogów,

psychologów,

logopedów,

terapeutów

pedagogicznych

i doradców zawodowych,
10. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski,
11. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas dotychczasowych
publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych czteroletnich
techników, od dnia 1 września 2019 r.,
12. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2020 r.

3. Inne formy wsparcia pozafinansowego.
a) bezpłatne udostępnianie sali urzędu organizacjom pozarządowym na szkolenia, spotkania itp.,
b) konsultacje i pomoc w zakładaniu stowarzyszeń oraz klubów sportowych, w tym udzielanie
informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń. W ramach
sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń na wnioski klubów sportowych i
stowarzyszeń zwykłych wydano 23 zaświadczenia o wpisie organizacji do ewidencji Starosty.
c) udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów, drukowaniu plakatów, zaproszeń, dyplomów
na imprezy organizowane przez organizacje oraz inne materiały związane z ich działalnością
statutową,
d) nieodpłatna pomoc prawna.
W oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, Powiat Chodzieski
zobligowany był do prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
Punkt 1. Chodzież ul. Dworcowa 1
Punkt 2. Szamocin ul. Plac Wolności 19, Budzyń, Przemysłowa 16a, Margonin, ul. Powstańców
7
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Wielkopolskich 15, Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14 a, Chodzież, ul. Notecka 28.
W ramach Punktu 1. Powiat Chodzieski przeprowadził konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego: prowadzenie "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież
ul. Dworcowa 1 w 2019 roku". Konkurs ogłoszony był Uchwałą Nr 404/2018 Zarządu Powiatu
Chodzieskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia
wysokości środków na realizację zadania; formy jego zlecenia organizacjom pozarządowym.
Następnie po jego zakończeniu podjęto Uchwałę Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z
dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego prowadzenie "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież
ul. Dworcowa 1 w 2019 roku". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonano wyboru oferty
Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.
W punkcie 2. nieodpłatną pomoc prawną świadczyli adwokacji wskazani przez Okręgową Radę
Adwokacką w Poznaniu i radcy prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w
Bydgoszczy.
Na nieodpłatną pomoc prawną wykorzystano w 2019r. dotację w wysokości 131 995,22 zł.

IV. PODSUMOWANIE
Współpraca powiatu chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku odbywała
się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Uważamy bowiem, że kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa
na efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu chodzieskiego i jego
mieszkańców.
Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć
świadczy o dużym stopniu zaangażowania społeczności lokalnych w życie kulturalne, społeczne
i gospodarcze powiatu chodzieskiego.
Obowiązek Zarządu Powiatu do przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu
oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.
688 z późn. zm.).
Starosta Chodzieski
_________________________
/ Mirosław Juraszek /
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ………… /2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia ………….
2020r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2019 z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku
jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Uchwała nie
rodzi skutków finansowych dla powiatu.
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