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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2007 ROK

Współpraca z Organizacjami  w roku 2007 realizowana będzie w następujących formach:

1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:

a) powierzanie  wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na 

finansowanie tych zadań,

b) wspieranie  wykonywania  zadań  publicznych  poprzez  udzielenie  dotacji  na 

dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunków.

W  2007  roku  Powiat  Sępoleński  w  miarę  potrzeb  i  możliwości  finansowych  będzie 

powierzać  lub  wspierać  realizację  następujących  zadań publicznych,  przedstawionych  w 

poniższej tabeli:

Lp. Obszar zadania Nazwa zadnia

1. oświata, edukacja, wychowanie,

 działalność  wychowawczo-
edukacyjna,

 wspieranie  procesów  edukacyjnych 
oraz promowanie dzieci  i młodzieży 
uzdolnionej

2. turystyka, sport, rekreacja,

 zapewnienie  sportowych  zajęć 
pozalekcyjnych,

 wsparcie sportu kwalifikowanego,
 zapewnienie informacji turystycznej 

3.
działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

 integracja  i  aktywizacja  środowiska 
osób  niepełnosprawnych  oraz 
prowadzenie  innowacyjnych  działań 
zapobiegających ich izolacji,

4 krajoznawstwo oraz wypoczynek 

dzieci i młodzieży

 organizacja  czasu  wolnego  podczas 
wakacji letnich dla dzieci i młodzieży 
w formie stacjonarnej,

5. kultura, sztuka,  organizacja imprez artystycznych, 



 wspieranie inicjatyw kulturalnych
Współpraca  Powiatu  z  organizacjami  opiera  się  na  zasadach  określonych  w  „Karcie 

Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi” stanowiącej załącznik 

Nr  1  do  uchwały. Zlecanie  realizacji  zadań  Powiatu  Organizacjom  odbywa  się  po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 

zlecenia  lub  dane  zadanie  można  zrealizować  efektywniej  w  inny  sposób  określony  w 

przepisach  odrębnych,  w  szczególności  poprzez  zakup  usług  na  zasadach  i  w  trybie 

określonych  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,  przy  porównywalności  metod 

kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań publicznych  określa 

uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2007 rok.

Inne formy współpracy:

 udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których 

tematyka  wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udzielenia 

sali, potrzebnych materiałów, itp.,

 promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku w 

mediach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji posiadających status 

organizacji pożytku publicznego, 

 nieodpłatne  udostępnienie  materiałów  związanych  z  realizacją  zadań  publicznych 

realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,

 bieżąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami.

W terminie  nie  późniejszym  niż  do  30  grudnia  2007  r.  Rada  Powiatu  uchwali  Program 

współpracy  Powiatu  z  Organizacjami  na  2008  r.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu 

Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  za  2007  rok  Starosta  złoży  razem  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu.
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