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Wprowadzenie 

 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu 

realizacji PLANU  DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy  

w PŁASZCZYŹNIE 1: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, w OBSZARZE 3: Współtworzenie 

przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji 

polityki publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych, w DZIAŁANIU: Współtworzenie 

wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego i NGO.  

Proces wdrażania standardów prowadzony był w okresie od grudnia 2013 r. do 

grudnia 2014 roku. 

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

podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych. 
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Przedmiot działania  

 

Przedmiotem działania było wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej  

w zakresie opracowania, wdrożenia i realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 

Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

Ustalono następujące standardy minimalne opracowania, wdrożenia i realizacji 

„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi 

…”. 

Lp. Kryteria Standardy 

I Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe) 

1 
Organ uchwalający program 

współpracy 
Rada Powiatu Oleckiego  

2 
Miejsce publikowania 

programu współpracy 

Biuletyn Informacji Publicznej, strona www 

powiatu oleckiego 

3 

Osoba odpowiedzialna za 

opracowanie programu 

współpracy, przeprowadzenie 

jego konsultacji oraz 

przygotowanie sprawozdania z 

jego realizacji   

Pełnomocnik ds. ngo 

II Kryteria i standardy procesu 

1 

Zakres informacji, które 

powinien zawierać program 

współpracy   

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zasady współpracy; 

3) zakres przedmiotowy; 

4) formy współpracy; 

5) priorytetowe zadania publiczne; 

6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 

8) wysokość środków planowanych na realizację 

programu; 

9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o 

przebiegu konsultacji; 

11) tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

2 
Konsultacje programu 

współpracy 

Przed uchwaleniem programu współpracy organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

przeprowadza konsultacje tegoż programu z 

przedstawicielami III sektora funkcjonującymi na 

terytorium działania organów administracji publicznej. 

3 Uchwalenie programu Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 
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współpracy listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu 

4 
Sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy 

Organ  wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

5 Stosowanie zasad współpracy 
Suwerenności, partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji 

III Kryteria i standardy wyniku 

1 

Dostępność informacji o 

programie współpracy, jego 

konsultacjach i sprawozdaniu z 

jego realizacji 

Informacje o programie współpracy, jego 

konsultacjach i sprawozdaniu z jego realizacji są 

ogólnodostępne 

Tabela 1. Standardy minimalne w procesie opracowania, wdrożenia i realizacji „Wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi …”. 

 

 Ustalone standardy mają charakter normatywny i są obowiązujące do stosowania jako 

zapewnienie sprawności w procesie komunikacji i współpracy pomiędzy jednostką 

samorządową a organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

I. Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe)  

Standard 1. Organem uchwalającym program współpracy jest Rada Powiatu w Olecku.  

Standard 2. Miejscem publikowania programu współpracy jest Biuletyn Informacji 

Publicznej, strona www powiatu oleckiego. 

Standard 3. Osoba odpowiedzialną za opracowanie programu współpracy, przeprowadzenie 

jego konsultacji oraz przygotowanie sprawozdania z jego realizacji  jest Pełnomocnik ds. ngo. 

 

 Starostwo powiatowe w Olecku prowadzi stronę powiatu oleckiego 

http://www.powiat.olecko.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) pod adresem 

http://www.spolecko.bip.doc.pl/.  Zarówno na stronie jak i na BIP-ie jest wyodrębniona 

zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. W 

zakładce te jest podzakładka PROGRAMY WSPÓŁPRACY, w której dostępny jest 

„Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na lata 2015-2019”. Ponadto na BIP-ie w zakładce ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE jest podzakładka KONSULTACJE, a na stronie 

http://www.powiat.olecko.pl – zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE, gdzie zamieszczona 

została informacja o prowadzonych konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku 

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z 

http://www.powiat.olecko.pl/
http://www.spolecko.bip.doc.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”.  

  

II. Kryteria i standardy procesu 

Standard 1. Zakres informacji, które zawiera program współpracy obejmuje: informacje nt. 

dotychczasowej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, cel główny i cele 

szczegółowe Programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania 

publiczne, formy współpracy i sposób realizacji Programu, okres realizacji Programu, 

wysokość środków planowanych na realizację Programu, sposób oceny realizacji Programu, 

informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i 

zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

oraz postanowienia końcowe.  

„Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi…” 

zawiera wszystkie informacje, o których stanowi art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Ponadto wszystkie wyżej wymienione punkty zostały 

wyczerpująco opisane, co daje realne szanse efektywnej współpracy Powiatu Oleckiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi. 

 

Standard 2. Konsultacje programu współpracy - przed uchwaleniem programu współpracy 

Zarząd Powiatu w Olecku przeprowadził konsultacje tegoż programu z przedstawicielami III 

sektora prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego.  

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 253/2014 z 06.10.2014 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 projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia 

wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi.  

Informacja o prowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w 

sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy została zamieszczona na BIP-ie w 

zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE jest podzakładka KONSULTACJE oraz na 

stronie http://www.powiat.olecko.pl – zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz 

rozesłana do organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego drogą elektroniczną. 

Uwagi i opinie należało kierować w formie pisemnej za pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej na starostwo@powiat.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl, 

- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 

Olecko, 

- faksem na numer 87 520 32 19 

na formularzu zgłaszania uwag i opinii (który był zamieszczony na strony internetowej i BIP-

ie wraz z informacją o prowadzonych konsultacjach) w terminie od 15 października 2014 r. 

do 5 listopada 2014 r. 

 

Standard 3. Uchwalenie programu współpracy – Wieloletni program współpracy Powiatu 

Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 został 

uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

„Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na lata 2015-2019” został przyjęty uchwałą nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w 

Olecku z 07.11.2014 r. 

 

Standard 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy – Organ  wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w 

Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

Zgodnie z zapisami „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019” ocena będzie sumą sprawozdań z 

wykonania rocznych programów współpracy. W 2019 r. zostanie sporządzony raport 

zbiorczy. Został określony katalog wskaźników niezbędnych do oceny realizacji Programu. 

Ponadto do oceny współpracy i realizacji niniejszego Programu i rocznych programów 

współpracy stosowana również będzie metoda Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 

(LIJW). Planuje się każdego roku organizowanie spotkania, podczas którego będzie dokonana 

ocena realizacji Programu oraz jakości współpracy. 

 

Standard 5. Stosowanie zasad współpracy: Suwerenności, partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji. 

Zasada suwerenności - informacje przekazywane mieszczą się w granicach obowiązującego 

prawa, tzn. obowiązkowe jest udostępnianie informacji publicznej, natomiast pozostałe 

informacje przekazywane są przez organizacje pozarządowe dobrowolnie. Żaden z partnerów 

nie był zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie. 

Zasada partnerstwa – następowała wzajemna wymiana posiadanych informacji przydatnych 

do realizacji polityk publicznych. Partnerzy wspierali się w kolportowaniu tych informacji.  

Zasada pomocniczości - samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem 

wspierali oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji. 

Zasada efektywności - system wymiany informacji zapewnił jak największą ilość 

adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej 

grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji.  

Zasada uczciwej konkurencji - dostęp do informacji jest równy dla wszystkich podmiotów 

niezależnie od ich statusu czy potencjału. System wymiany informacji obejmował wiele 

zróżnicowanych kanałów dystrybucji. 

Zasada jawności - wszystkie istotne informacje przydatne do realizacji polityk publicznych 

są dostępne zainteresowanym. 
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III. Kryteria i standardy wyniku 

 

Standard 1. Dostępność informacji o programie współpracy, jego konsultacjach i 

sprawozdaniu z jego realizacji - informacje o Wieloletnim programie współpracy, jego 

konsultacjach i sprawozdaniu z jego realizacji są ogólnodostępne. 

 

Publikowanie danych o Programie i jego konsultacjach  na ogólnodostępnym portalu 

internetowym oraz BIP-ie udostępnia te dane dla wszystkich osób zainteresowanych tymi 

organizacjami i lokalną działalnością społeczną. 

 

Podsumowanie 

Określone  standardy współpracy w PŁASZCZYŹNIE 1: Współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk 

publicznych, w OBSZARZE 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje 

pozarządowe strategii i programów realizacji polityki publicznych oraz rozwiązań 

instytucjonalnych, w DZIAŁANIU: Współtworzenie wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Oleckiego i NGO zostały wdrożone. 


