
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego 
z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”.

Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie  (Dz. U. nr 96, poz. 874 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu 
terytorialnego  do  podejmowania  współpracy  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego. O ile obowiązkowa jest współpraca Powiatu z tymi podmiotami, o tyle 
jej formy określone są przez istniejące potrzeby oraz możliwości ich realizacji.  Występuje 
dowolność w wyborze rodzaju pomocy,  jaką organizacje  chciałyby otrzymywać  ze strony 
Powiatu na realizację zadań publicznych.

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat Sandomierski 
wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi  w  roku  2010  określała  Uchwała  
Nr XXXII/283/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu  z  dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi 
na 2010 rok. 

Współpraca Powiatu Sandomierskiego z organizacjami  pozarządowymi  oparta  jest  
o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 
zachowaniu suwerenności stron.

Współpraca  Powiatu  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2010  r.  miała  charakter 
głównie pozafinansowy. Powiat nie ogłaszał otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 
publicznych. 
Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

• Prowadzenie  zakładki  informacyjnej  Organizacje  obywatelskie na  stronie  Powiatu 
zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 
Sandomierskiego.

• Współpracę z organizacjami z terenu Powiatu polegającą na wsparciu organizacyjnym 
uroczystości  o  charakterze  patriotycznym  służąca  podtrzymywaniu  tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

• Popularyzowanie  i  promocja  działań  organizacji  pozarządowych  zamieszczając 
informacje, artykuły na stronie internetowej Powiatu.

• Udostępnianie  przez  Powiat  lokali  na  spotkania,  szkolenia,  konferencje  oraz 
umożliwienie organizacjom skorzystania z bezpłatnego korzystania z telefonu, fax-u, 
usług  pocztowych   (Stowarzyszenie  Bezpieczny  Powiat  Sandomierski,  Lokalna 
Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej).

• Możliwość korzystania przez organizacje pozarządowe z pomocy merytorycznej przy 
ubieganiu się o środki finansowe na realizację zadań statutowych.

• Prowadzenie  akcji  informacyjnej  poprzez  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  
i  tablicy informacyjnej  Starostwa informacji  dotyczących  możliwości  aplikowania  
o środki zewnętrzne u różnych grantodawców.

• Wystawianie  organizacjom  pozarządowym  rekomendacji  i  uwiarygodnianie  opinii, 
które są wymaganymi załącznikami do wniosków.

• Udział  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  uroczystościach  organizowanych 
przez organizacje pozarządowe.

• Przygotowanie  Programu  współpracy  Powiatu  Sandomierskiego  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu na 2011 rok.

• Konsultowanie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi (Program 
współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  realizacji 



zadań  publicznych  Powiatu  na  2011  rok,  uchwała  w  sprawie  określenia  trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 
inicjatywy lokalnej).

• Zakup publikacji,  z których dochód przeznaczony został dla Społecznego Komitetu 
Odnowy  Cmentarza  Katedralnego  w  Sandomierzu  na  odnowę  zabytkowych 
nagrobków.

• Organizowanie zawodów sportowych z udziałem Klubów Sportowych.

Analiza  przedmiotowa  wskazuje,  że  realizacja  Programu  dotyczyła  różnorodnych  form 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  terenie  Powiatu 
Sandomierskiego w sferze działalności  pożytku publicznego.  Podejmowane działania  były 
efektywne  i  przyczyniły  się  między  innymi  do  pogłębienia  wzajemnej  relacji  pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi a Powiatem Sandomierskim. 

  


