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Wprowadzenie 

 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu realizacji 

PLANU  DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy w PŁASZCZYŹNIE 2: 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie  realizacji zadań 

publicznych, w OBSZARZE 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form 

niefinansowych 

 

Proces wdrażania standardów prowadzony był w okresie od listopada 2013 r.  

do czerwca 2015 roku. 

Niniejszy raport ma pełnić funkcję informacyjno – edukacyjną, w efekcie wpłynąć na 

podniesienie jakości i efektywności mechanizmów wspierania procesów integracji sektora 

organizacji pozarządowych  działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej 

w Powiecie Oleckim. 

 

Przedmiot działania  

Przedmiotem działania było wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej  

w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie  realizacji 

zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych. 

Ustalono następujące minimalne standardy normatywne i pozanormatywne   

w procesie współpracy. 
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STANDARDY MINIMALNE 

Lp. KRYTERIA STANDARDY 

STANDARDY NORMATYWNE 

1. Wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach działalności 

1. publikowanie ważnych informacji na 

www.powiat.olecko.pl bądź Biuletynie 

Informacji Publicznej, 

2. organizowanie spotkań na temat 

ogólnych zasad współpracy i 

zagadnień związanych z realizacją 

programu współpracy, 

3. informowanie o dostępnych 

programach pomocowych, 

szkoleniach, konferencjach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Konsultowanie projektów aktów  

normatywnych 

1. konsultowanie z ngo oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów 

prawnych w sferze działalności 

statutowej organizacji, określenie 

przez organ stanowiący (rada) w 

drodze uchwały sposobu 

konsultowania aktów prawa 

miejscowego,  

2. konsultowanie rocznych i wieloletnich 

programów współpracy z ngo, 

3. podawanie informacji o sposobie 

tworzenia programu oraz przebiegu 

konsultacji w treści programu. 

3. Zawieranie umów o wykonanie 

inicjatywy lokalnej 

1. zawieranie umowy z wnioskodawcą na 

czas określony, 

2. zobowiązanie wnioskodawcy może 

polegać na świadczeniu pracy 

społecznej, świadczeniach pieniężnych 

lub rzeczowych, 

3. udostępnienie przez jst na czas trwania 

umowy zasobów rzeczowych do 

wykonania inicjatywy lokalnej, 

4. wspólne przygotowanie dokumentów 

(harmonogram, kosztorys) przez organ 

jst wraz z wnioskodawcą. 

4. Wspólne zespoły 

koordynujące/monitorujące realizację 

zadań publicznych w danej sferze 

Powoływanie komisji konkursowych: 

1. w skład komisji wchodzą 

przedstawiciele jst oraz osoby 

http://www.powiat.olecko.pl/
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publicznej wskazane przez organizacje 

pozarządowe, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, 

której dotyczy konkurs z głosem 

doradczym, 

2. komisja pracuje zgodnie z 

regulaminem, 

3. możliwość wyboru więcej niż jednej 

oferty, 

4. ogłaszanie wyników konkursu ofert z 

podaniem nazwy oferenta, zadania 

publicznego, wysokości przyznanych 

środków, 

5. podanie  uzasadnienia wyboru lub 

odrzucenia oferty (w terminie 30 dni 

od złożenia takiego wniosku). 

STANDARDY POZANORMATYWNE 

1. Pomoc merytoryczna (informacja, do-

radztwo, szkolenia) jednostki samorządu 

w trakcie realizacji zadania publicznego 

1. doradztwo podstawowe, księgowe, 

prawne  w formie stacjonarnej i 

mobilnej, 

2. prowadzenie punktu informacyjnego, 

3. organizowanie szkoleń tematycznych, 

4. przygotowywanie spotkań 

informacyjnych, 

2. Udostępnianie zasobów rzeczowych 1. umożliwianie bezpłatnego korzystania 

z pomieszczeń jst, 

2. udostępnianie organizacjom 

możliwości korzystania z lokalu na 

preferencyjnych warunkach 

(działalność użyteczna dla lokalnej 

społeczności), 

3. prowadzenie wsparcia technicznego, 

wypożyczanie sprzętu. 

3. Wspieranie działań promocyjnych 1. organizacja imprez kulturalno – 

promocyjnych, 

2. współorganizowanie konferencji. 

4. Rekomendowanie przez działalności 

organizacji w zakresie realizacji 

konkretnego projektu 

objęcie przez starostę, burmistrza, 

wójta patronatu nad realizacją zadania 

publicznego. 
 

Tabela 1. Standardy minimalne w procesie współpracy międzysektorowej niefinansowej organizacji 

pozarządowych działających w poszczególnych branżach aktywności społecznej w powiecie oleckim i jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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Ustalone standardy mają charakter normatywny i pozanormatywny, lokalny,  

są rekomendowane do stosowania jako zapewnienie sprawności w procesie współpracy  

i komunikacji pomiędzy jednostką samorządową a organizacjami pozarządowymi. 

 

I. Kryteria i standardy normatywne  

Standard 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

 Wszystkie działania prowadzone są na zasadach wzajemnego informowania się  

o planowanych i podjętych kierunkach działalności.  

 Samorząd udostępnia istniejące kanały informacyjne. Organizacje pozarządowe miały 

możliwość korzystania we współpracy i przy pomocy  pełnomocnika ds. organizacji 

pozarządowych z wszelkiego rodzaju sposobów przekazywania informacji 

wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku. Na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Olecku i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

„Organizacje pozarządowe” zamieszczano bieżące informacje. Pracownicy Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przekazywali 

organizacjom pozarządowym i podmiotom zrównanym drogą elektroniczną informacje  

o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji 

pozarządowych oraz na temat organizowanych szkoleń, warsztatów i konferencji.  

 Prowadzone działania udokumentowano zapisem w sprawozdaniu z realizacji programu 

współpracy powiatu (pozafinansowe formy wsparcia pkt. 1). 

 W rocznym programie współpracy Powiatu Oleckiego na 2015r. zawarto zapis dotyczący 

wzajemnego informowania się obydwu sektorów o planach, zamierzeniach i kierunkach 

działań realizowany poprzez prowadzenie na stronie starostwa i w BIP zakładki 

„organizacje pozarządowe”, zamieszczanie bieżących informacji, przekazywanie 

informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, tworzenie warunków do wzajemnego 

informowania się przez organizacje pozarządowe o prowadzonych działaniach (rozdz. 4 

Formy współpracy i sposób realizacji programu 1) tworzenie polityk publicznych  pkt. 2). 

 Urząd Miejski w Olecku również na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” zamieszczał bieżące 

informacje o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji 

pozarządowych oraz na temat organizowanych szkoleń, warsztatów i konferencji.  

 Program współpracy na 2015r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi zawiera 

zapisy dotyczące wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków oraz o utrzymaniu poddomeny 

„organizacje pozarządowe” na miejskiej stronie internetowej gdzie zamieszczane są 

informacje związane z tym sektorem (§ 5 pkt. 1.1, pkt. 1.6).  

 

Standard 2.  Konsultowanie projektów aktów normatywnych 

 Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych w Powiecie Oleckim regulują 

postanowienia uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 
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2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej.  

 Gmina Olecko przeprowadza konsultacje społeczne zgodnie z zapisami uchwały  

nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad  

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko oraz Uchwały  

nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 Powiat Olecki w 2014r. przedstawił do konsultacji przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty zrównane 5 projektów aktów prawa miejscowego. Prowadzone działania 

udokumentowano zapisem w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy powiatu  

( pkt. 8 liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, 

konsultowanych przez organizacje). 

 

Standard 3. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej   

 Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z Uchwałą nr 179/2013 z 10 września 2013 r. zaprosił 

organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Oleckiego i inne podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały, a następnie 

Uchwałą nr XXXIV/234/2013  z dnia 30 października 2013r. Rada Powiatu w Olecku 

określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego  

w ramach inicjatywy lokalnej. 

 Zarządzeniem nr ORN.0050.97.2015 z dnia 28.05.2015r. Burmistrz Olecka poddał 

konsultacjom projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Termin 

konsultacji ustalono od 10.06.2015r. do 10 sierpnia 2015r. 

Standard 4. Wspólne zespoły koordynujące/monitorujące realizację zadań publicznych w 

danej sferze publicznej 

 Zarząd Powiatu w Olecku Uchwałą nr 199/2014 z 13 stycznia 2014r.ogłosił otwarty nabór 

na członków do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych. 

Uchwałą nr 202/2014 z 11 lutego 2014r. wyłoniono członków poszczególnych komisji 

konkursowych. 

 Burmistrz Olecka wydał w 2014r. następujące zarządzenia w sprawie powołania komisji 

konkursowych: 
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1. Zarządzenie nr ORN.0050.20.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań 

z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie 

w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych oraz regulaminu jego pracy. 

2.  Zarządzenie nr ORN.0050.18.2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2014 r. 

oraz określenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.  

3. Zarządzenie nr ORN.0050.17.2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w 2014 r. 

oraz określenia Regulaminu pracy komisji konkursowej.  

4. Zarządzenie nr ORN.0050.13.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji 

zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 oraz 

regulaminu jej pracy.  

5. Zarządzenie nr ORN.0050.49.2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia w 2014 r. oraz regulaminu jego pracy.  

6. Zarządzenie nr ORN.0050.57.2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań 

z zakresu upowszechniania turystyki poprzez organizację w Olecku imprez 

promujących aktywny wypoczynek oraz regulaminu jego pracy.  

7. Zarządzenie nr ORN.0050.56.2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia w 2014 r. oraz regulaminu pracy Komisji.  

8. Zarządzenie nr ORN.0050.79.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji w 2014 r. 

w formie dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektów z funduszy 

europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany. 

9. Zarządzenie nr ORN.0050.73.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia w 2014 r. oraz regulaminu pracy komisji.  

10. Zarządzenie nr ORN.0050.96.2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia w 2014 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.  

 

II. Kryteria i standardy pozanormatywne 

Standard 1. Pomoc merytoryczna (informacja, doradztwo, szkolenia) jednostki samorządu  

w trakcie realizacji zadania publicznego 
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 Zarząd Powiatu w Olecku 13.01.2014r. i 14.01.2015r.na podstawie przyjętych programów 

współpracy Powiatu Oleckiego  z organizacjami pozarządowymi ogłosił otwarte konkursy 

ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 Zarządzeniami Burmistrza Olecka nr ORN.0050.7.2014 z dnia 9 stycznia 2014r. oraz  

nr ORN.0050.10.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na 

prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 COP prowadził doradztwo podstawowe, księgowe, prawne  w formie stacjonarnej  

i mobilnej, prowadził punkt informacyjny, organizował szkolenia tematyczne, 

przygotowywał spotkania informacyjne. Wsparcia doradczego udzielono 20 organizacjom 

z terenu Gminy Olecko oraz 31 organizacjom z terenu Powiatu Oleckiego. Dane zawarto 

w sprawozdaniu COP dla Gminy Olecko z wykonania zadań w ramach umowy  

nr ORN.524.1.2014 oraz w sprawozdaniu COP dla Powiatu Oleckiego z wykonania zadań 

w ramach umowy nr EK.524.07.2014. 

 

Standard 2. Udostępnianie zasobów rzeczowych 

 Organizacje pozarządowe miały możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń jst, 

COP, prowadzono wsparcie techniczne, wypożyczalnię sprzętu. Wsparcia technicznego 

udzielono 12 organizacjom, natomiast z wypożyczalni sprzętu skorzystało 8 organizacji. 

Dane zawarto w sprawozdaniu COP dla Gminy Olecko z wykonania zadań w ramach 

umowy nr ORN.524.1.2014. 

 Starostwo Powiatowe w Olecku udostępniło nieodpłatnie salę konferencyjną na działania 

podejmowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane. Prowadzone 

działania udokumentowano zapisem w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy 

powiatu (pozafinansowe formy wsparcia pkt. 2). 

 Powiat Olecki użyczał bezpłatnie lokal Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej i Ochrony 

Zdrowia im. św. Łukasza z wykorzystaniem na realizację zadań statutowych organizacji. 

Prowadzone działania udokumentowano zapisem w sprawozdaniu z realizacji programu 

współpracy powiatu (pozafinansowe formy wsparcia pkt. 4). 

 

Standard 3. Wspieranie działań promocyjnych 

 Starostwo Powiatowe we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych było 

współorganizatorem  spotkania  zorganizowanego  w dniu 26.01.2015r. w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, które dotyczyło otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2015r., naboru na członków 

komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu 

Oleckiego w 2015r., kontroli prawidłowości wykonywania zadań publicznych Powiatu 

Oleckiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane, oceny współpracy  

i realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 Pomoc w zorganizowaniu spotkania ujęto jako jedno z priorytetowych zadań publicznych 

w rocznym programie współpracy Powiatu Oleckiego ( rozdz. 3, pkt. 5).  
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 Dnia 30.07.2014r. COP zorganizował Targi Organizacji Pozarządowych,  imprezę 

plenerową, gdzie czynny udział wzięło  6 organizacji pozarządowych (sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi, 

zadanie z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie 

w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych pkt. 1). 

 

Standard 4. Rekomendowanie działalności organizacji w zakresie realizacji konkretnego 

projektu 

 Burmistrz Olecka Zarządzeniami nr ORN.0050.47.2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. oraz  

nr ORN.0050.58.2015r. przyjął Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego 

Burmistrza Olecka, w którym opisano zasady, procedurę przyznawania patronatu, zasady 

odebrania patronatu oraz jako załącznik przyjął formularz wniosku o przyznanie Patronatu 

Honorowego Burmistrza Olecka.  

 Powiat Olecki udziela rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które 

ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł (zapis zawarto w programie współpracy  

na 2014r., formy współpracy pkt. k). 

 Zarząd Powiatu w Olecku zawarł dwie umowy partnerskie ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza. 5 lipca 2013r. zawarto umowę na rzecz 

realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” oraz  

15 października 2013r. zawarto umowę na rzecz realizacji projektu „Standardy 

współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim”. 

 

Podsumowanie 

Określone  standardy współpracy w PŁASZCZYŹNIE 2: Współpraca samorządu  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie  realizacji zadań publicznych, w OBSZARZE 2: 

Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych zostały wdrożone  

w Powiecie Oleckim i Gminie Olecko. 

 


