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WSTĘP 

 
 Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe stanowią 

znakomitą bazę dla rozwoju lokalnej społeczności ponieważ skupiają najaktywniejszych 

i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. 

  U podłoża programu współpracy leży przekonanie władz powiatu o korzyściach  

z niego płynących, potwierdzone dotychczasowym doświadczeniem w realizacji 

niektórych wspólnych przedsięwzięć.  

 Niezbędne zatem jest włączenie podmiotów pozarządowych w system 

funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 

 

 

 

 

§ 1. Ilekroć w programie mówimy o: 

1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku                  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. 

zm.), 

2. „organizacjach pozarządowych" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa        

w art. 3 ustawy, 

3. „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e 

oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 

nr 157, poz. 1240 z późn. zm), 

4. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 

11, ust. 2 oraz w art. 13 ustawy, 

5. „zadaniach publicznych" - rozumie się przez to sferę zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, 

6. „ofercie" - rozumie się ofertę zgodną ze wzorami określonymi w art. 19 ustawy.      

( dotychczas - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz. 2207) oraz ofertę zgodną 

z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty 

podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r.  nr 44, poz. 427),  

7. „inicjatywie lokalnej” – rozumianej jako forma współpracy samorządu 

powiatowego z mieszkańcami powiatu w celu wspólnej realizacji zadania 

publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego. 
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§ 2.  Cele programu 

 
1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw   

           i struktur funkcjonujących na rzecz środowiska. 

2.  Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki  społecznej 

     w powiecie.  

3.  Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą 

      realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie  prowadzone 

      są przez powiat wrzesiński.   

4. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi                       

     a powiatem, jako elementu długoterminowego tej współpracy.  

§  3.    Podmiotami  współpracy  są  organizacje pozarządowe i podmioty   

          prowadzące działalność publiczną, które  działają na terenie powiatu    

           wrzesińskiego 

§  4. Zasady współpracy 

 pomocniczość 

 suwerenność 

 partnerstwo 

 efektywność 

 uczciwa konkurencja 

 jawność 

§   5.   Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje zadania publiczne, które     

           są określone w art. 4 ust. 1 ustawy i są zbieżne  z zakresem zadań powiatu    

           określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca  1998 r. o samorządzie  

            powiatowym  ( Dz. U. z  2001 r.  nr 142, poz. 1592 ze zm.) 

 

 

§  6.  Formy współpracy  
1. Powiat wrzesiński realizuje zadania publiczne współpracując z organizacjami  

    pozarządowymi w formie: 
1)  zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, 

2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, 

4)  konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań     

      publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą  działalności pożytku    

publicznego,   w przypadku jej utworzenia przez samorząd powiatowy, 

5)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli  organów samorządu powiatowego we Wrześni, 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych              

w ustawie i programie. 
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2.  Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w  ust. 1, jako zadań    

      zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221  

      ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy: 

 1)   powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji         

      na finansowanie ich realizacji, lub  

  2)  wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji           

      na dofinansowanie ich realizacji. 

  

§  7.  Priorytetowe zadania publiczne i wysokość środków przeznaczanych  

         na realizację programu  

 

1. Rada Powiatu we Wrześni określa corocznie w budżecie wysokość kwot 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych, jak również, określa 

priorytety przyznawania dotacji w danym roku. 
2. Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale 

organizacji pozarządowych w 2011 roku należą przedsięwzięcia związane z: 

1)  realizacją programu zdrowotnego powiatu wrzesińskiego na lata            

      2010-2015, 

      2)  edukacją, sportem i wypoczynkiem dzieci i młodzieży,  

      3)  promowaniem lokalnej kultury i miejscowego dziedzictwa, 
4) likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych, 

      5)  promowaniem aktywności fizycznej oraz rehabilitacją wśród osób, które   

           zakończyły okres aktywności zawodowej, 
6)  przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, 

            7)  podnoszeniem stanu bezpieczeństwa lokalnego mieszkańców powiatu. 
 

3. Szczegółowe wykazy zadań. które będą realizowane w 2011 roku przez 

wydziały i jednostki organizacyjne powiatu określają tabele – załączniki       

nr 1, 2, 3, 4. 

 

§ 8.  Sposób tworzenia i okres realizacji programu 

 
1 Rada Powiatu we Wrześni uchwala, po konsultacjach z  organizacjami 

pozarządowymi, roczny program współpracy.   

2. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

3. Rada Powiatu we Wrześni może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, 

wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 9.  Sposób oceny realizacji programu 

        1. Zarząd Powiatu we Wrześni zlecający zadania publiczne dokonuje kontroli            

ich  realizacji, a w szczególności ocenia:            
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 1) stanu realizacji zadań, 

 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania, 

 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych przekazanych       

na realizację zadań, 

 4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa                     

i w postanowieniach umowy. 

 

§ 10.  Zasady zlecania lub wspierania realizacji zadań  publicznych  

 

         1. Samorząd powiatowy: 
1) wspiera w sferze, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, realizację zadań     

      publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność   

      statutową w danej dziedzinie, 

2) powierza w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,  

      realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym  

      działalność statutową w danej dziedzinie. 

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się                     

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny tryb zlecania. 

3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje 

pozarządowe. 

4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, 

następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.  

5. 1)  Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek             

o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane 

dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji samorządu 

powiatowego.  

                   Wniosek taki powinien zawierać w szczególności: 

a) opis zadania publicznego planowanego  do realizacji, 

b) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Zarząd Powiatu, w terminie   

nieprzekraczającym 1  miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku: 

a) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje 

pozarządowe biorąc pod uwagę: 

-  stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom 

publicznym, określonym w programie współpracy,  

-   zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, 

-    środki dostępne na realizację zadań publicznych, 

-    korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez    

      organizację pozarządową; 

b) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia 

celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego 
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wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, oraz o terminie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

    6. 1)  Na wniosek organizacji pozarządowej , Zarząd Powiatu we Wrześni może    

            zlecić organizacji pozarządowej, realizację zadania publicznego                       

            o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego   

            konkursu ofert,  jeżeli  spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania   

publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, 

b)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym 

niż 90 dni. 

2) Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację 

pozarządową, Zarząd Powiatu we Wrześni zleca realizację zadania,          

o którym mowa w pkt 1, po złożeniu przez nią oferty zgodnej                    

z przepisami art. 14 ustawy.  

3)  W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty,   

            Zarząd Powiatu we Wrześni zamieszcza ofertę na okres  7 dni: 

a)  w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego,    

              b)  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

c)  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

        4)  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym  

      mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

5) Po upływie terminu, o którym mowa w pkt  4, oraz po rozpatrzeniu uwag,  

      Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji 

zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

Oferta, o której mowa w pkt 2, stanowi załącznik do umowy. 

6)   Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu 

tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi 

wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy, w trybie określonym w pkt 1,        

w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. 

7)  Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu         

     w trybie, o którym mowa w pkt 1, nie może przekroczyć 20% dotacji 

planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe. 

8) Do umów zawartych na podstawie pkt 5 stosuje się odpowiednio art. 16-   

      19 ustawy. 

 

§ 11.  Otwarty konkurs ofert 

    1. Zarząd Powiatu zamierzając zlecić lub wesprzeć realizację zadania   

publicznego organizacjom pozarządowym, ogłasza otwarty konkurs ofert. 

Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania 

się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3. 
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 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 

1)   rodzaju zadania, 

2)  wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego   

      zadania, 

3)   zasadach przyznawania dotacji, 

4)   terminach i warunkach realizacji zadania, 

5)   terminie składania ofert, 

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie    

            dokonania wyboru  ofert, 

7) zrealizowanych przez samorząd powiatowy w roku ogłoszenia 

otwartego  konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych  

          tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym        

          uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom    

          pozarządowym. 

 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, 

      2)  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

      3)  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

      4) w biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd   

            Powiatowy”. 

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku 

lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym,           

w zależności od rodzaju zadania publicznego.  

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych          

w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały 

budżetowej przekazanego Radzie Powiatu na zasadach określonych           

w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

 

 

 

§  12.  Powołanie komisji konkursowej 

    1. Zarząd Powiatu ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję 

konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 

    2. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu wchodzą  

        przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki  oraz  osoby   

reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób 

reprezentujących organizacje pozarządowe biorące  udział  w  konkursie. 

         3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem    

             doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie    

             obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.  
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§  13.  Rozpatrywanie ofert 

1.   Przy rozpatrywaniu ofert Zarząd Powiatu: 

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację 

pozarządową,  

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,       

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 

udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie 

publiczne, 

4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, 

osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków, 

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych                

w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność      

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego 

ofert  została zgłoszona jedna oferta. 

   3.  W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.  

   4.   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: 

      1) nazwę oferenta, 

      2) nazwę zadania publicznego,  

      3) wysokość przyznanych środków publicznych. 

   5.   Każdy oferent może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

   6.   Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty     

         w sposób określony w § 11 ust. 3. 

7. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu, zawiera    

         umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego                        

         z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi. 

 

§  14.  Inicjatywa lokalna 

Rolą organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego, oprócz realizacji celów statutowych, jest również włączanie się    

w budowanie samorządności lokalnej.  

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy powiatu wrzesińskiego 

bezpośrednio,  bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą 

złożyć wniosek o realizację zadania publicznego , na terenie którego mają 

miejsce zamieszkania  lub siedzibę w zakresie działalności określonych           

w art.19b, ust.1, ustawy.  

  2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu     

        postępowania administracyjnego. 
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   3. Rada Powiatu określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków                    

o realizację    zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe     

         kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy    

         społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 

  4.   Zarząd Powiatu, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe   

        kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb    

        społeczności  lokalnej. 

5. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, Zarząd Powiatu   

         zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej                          

         z wnioskodawcą. 

6. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej,  

     na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. 

7. Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki  

         samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do   

         wykonania inicjatywy lokalnej.  

8. Zarząd Powiatu wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne  

    do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy  

         lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks   

         cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).   
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Tabela nr 1 

Propozycje  zadań do realizacji przez Wydział Oświaty i Sportu w 2011 r. przy współudziale organizacji pozarządowych  

 

L.p. 

 

Nazwa zadania     

 

Sposób 

realizacji 

 

Okres 

realizacji 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

Wysokość 

środków na 

realizację w 

2010 r. 

 

Uwagi 

1. Kolonie i obozy oraz inne formy 

spędzania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży szkolnej podczas wakacji 

 

wsparcie 

 

lipiec - sierpień 

 

6 500 zł 

  

6 500 zł 

 

2. „Kajakowa szkoła na Warcie” powierzenie lipiec - sierpień 4 000 zł 4 000 zł  

3. „Wakacyjne igrzyska” dla dzieci i 

młodzieży z terenu powiatu 

wrzesińskiego 

powierzenia lipiec - sierpień 6 000 zł 6 000 zł  

4.  „Edukacyjne wakacje” – projekty, 

warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu wrzesińskiego 

 

wsparcie 

 

lipiec - sierpień 

 

3 500 zł 

 

3 500 zł 

 

5. Organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjnych promujących aktywność 

ruchową i zdrowy styl życia 

 

wsparcie 

 

kwiecień - 

grudzień 

 

20 000 zł 

 

20 000 zł 

 

6.  Wspomaganie wodniackiej bazy 

turystyczno – rekreacyjnej na terenie 

powiatu wrzesińskiego  

 

wsparcie 

kwiecień - 

grudzień 

 

15 000 zł 

 

15 000 zł 

 

                                   Razem                                                                                                           55 000 zł               55 000 zł 

 

 

 



 11 

 

Tabela nr 2 

Szczegółowy wykaz zadań które będą realizowane przez Wydział Promocji i Kultury w 2011 r. przy współudziale organizacji 

pozarządowych  

 

 

L.p

. 

 

Nazwa zadania     

 

Sposób realizacji 

 

Okres 

realizacji 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

Wysokość 

środków  na 

realizację w 

2010 r. 

 

Uwagi 

1. „Międzynarodowy 

Festiwal 

Folklorystyczny” 

spotkanie zespołów 

folklorystycznych z różnych 

krajów, warsztaty, koncerty 

sierpień, 

wrzesień 

2011 

 

4 700 zł 

 

4 700 zł 

 

2. Przygotowanie chóru 

Camerata do koncertów    

i konkursów 

próby zespołu, poszerzanie 

repertuaru, przygotowanie do 

koncertów 

styczeń -   

grudzień 

2011 

 

5 000 zł 

 

5 000 zł 

 

3. „Wrzesińskie Spotkania 

Międzykulturowe” 

cykl imprez promujących kulturę 

innych krajów 

październik 

2011 

3 800 zł 3 800 zł  

4. „Zjazd Wojowników 

Słowiańskich w 

Grzybowie” 

kilkudniowy zjazd na terenie 

grodziska w Grzybowie 

sierpień 

2011 

 

5 000 zł 

 

5 000 zł 

 

5. Prowadzenie zespołu 

pieśni i tańca „Ziemia 

Wrzesińska” 

próby zespołu, poszerzenie 

repertuaru, przygotowanie do 

koncertów 

styczeń – 

grudzień 

2011 

 

9 000 zł  

 

9 000 zł 

 

6. Kultura ludowa nas łączy Warsztaty folklorystyczne w 

Gorzycach 

czerwiec 

2011 

500 zł  500 zł  

                            Razem                                                                                                                 28 000 zł            28 000 zł 
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Tabela nr 3 

Szczegółowy wykaz zadań które będą realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w 2011 r. przy 

współudziale organizacji pozarządowych  

Zdrowie 

 

L.p

. 

 

Nazwa zadania     

 

Sposób realizacji 

 

Okres 

realizacji 

Wysokość 

środków 

przeznaczonyc

h na realizację 

Wysokość 

środków  na 

realizację w 

2010 r. 

 

Uwagi 

1. „Zdrowy Styl Życia” Olimpiady wiedzy, konkursy, prelekcje 

wśród uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimanzjalnych w powiecie 

wrzesińskim 

 

cały rok 

 

900 zł 

 

800 zł 

R
ea

li
za

cj
a 

p
ro

g
ra

m
u

 z
d

ro
w

o
tn

eg
o

 

p
o

w
ia

tu
 2. „Zdrowie na Wesoło” Olimpiady wiedzy o zdrowiu, degustacje 

potraw wśród młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

  w powiecie 

 

cały rok 

 

500 zł 

 

400 zł 

3. Światowy Dzień 

Zdrowia, Światowy 

Dzień bez Tytoniu, 

Światowy Dzień 

AIDS 

Powiatowe imprezy promujące bezpieczne 

zachowania, zdrowe odżywianie, ruch i 

wypoczynek na świeżym powietrzu wśród 

młodzieży i starszych 

 

 

cały rok 

 

 

1 300 zł 

 

 

1 200 zł 
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4. „Zawody Rejonowe w 

Udzielaniu I Pomocy 

Przedmedycznej”, 

szkolenia dla 

młodzieży na 

instruktorów I 

pomocy 

przedmedycznej 

Organizacja cyklicznych zawodów w 

udzielaniu I pomocy przedmedycznej, 

szkolenie młodzieży, popularyzacja 

umiejętności niesienia pomocy wśród 

starszych, ogólnodostępne pokazy i 

demonstracje 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

600 zł 

 

 

 

500 zł 

5. Badania skryningowe: 

mammografia, 

badania krwi utajonej, 

PSA, zawartości 

cukru i ciśnienia krwi 

Badania mammograficzne, PSA z 

okazjonalnymi bezpłatnymi badaniami na 

zawartość cukru i ciśnienia krwi 

 

 

 cały rok 

 

 

10 000 zł 

 

 

10 000 zł  

6. Lepiej zapobiegać niż 

leczyć 

Ogólnodostępne cykle prelekcji                  

i pogadanek z zakresu zapobiegania 

chorobom krążeniowym i nowotworowym 

wśród kobiet i mężczyzn (zawały, 

wylewy, rak szyjki macicy, nowotwory 

prostaty)  

 

cały rok 

 

 

5 000 zł 

 

 

- 

7. Honorowe 

krwiodawstwo  

Obchody Dnia Honorowego 

Krwiodawstwa, popularyzacja 

honorowego krwiodawstwa, spotkania, 

organizacja punktów i dni poboru krwi, 

wręczanie odznaczeń. 

 

cały rok 

 

700 zł 

 

600 zł 

8. Rehabilitacja 

pozabiegowa 

Organizacja spotkań i turnusów 

rehabilitacyjnych z osobami po zabiegach  

mastektomii 

 

cały rok 

 

4 500 zł 

 

4 500 zł 
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9. Profilaktyka 

zdrowotna w szkołach 

Organizacja wyjazdów rekreacyjno – 

turystycznych i kulturalnych dla dzieci z 

Zespołu Szkół Specjalnych 

 

cały rok 

 

4 000 zł 

 

3 800 zł  

 

10. Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych 

Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych 

dla członków Stowarzyszenia 

Stwardnienia Rozsianego 

 

cały rok 

 

3 000 zł 

 

       3 000 zł 

 

11.  

Rehabilitacja psycho 

– fizyczna osób 

starszych 

 

Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych 

na zabiegi i spotkań rekreacyjno-

sportowych dla seniorów 

 

 

 

cały rok 

 

 

        3 000 zł 

 

 

2 400 zł 

 

                       Razem                                                                                                                   33 500               27 200 zł 

 

 

Organizacje kombatanckie i uroczystości patriotyczne 

12.  Spotkania z okazji 

obchodów ważnych 

rocznic patriotyczno-

historycznych 

Organizacja spotkań z okazji obchodów 

ważnych wydarzeń i rocznic 

patriotycznych 

 

cały rok 

 

2 000 zł 

 

- 

 

                 Razem                                                                                                                        2 000 zł 
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 Bezpieczeństwo publiczne 

13. Powiatowe Zawody 

OSP 

Organizacja Powiatowych Zawodów OSP kwiecień - 

sierpień 

2 700 zł 2 500 zł  

14. Ponadregionalne 

Zawody OSP 

Organizacja wyjazdów na zawody na 

szczeblu wojewódzkim 

kwiecień - 

sierpień 

1 100 zł 1 000 zł  

15. Spartakiady Drużyn 

Pożarniczych 

Współuczestnictwo w organizacji 

Spartakiady Drużyn Pożarniczych 

kwiecień - 

sierpień 

2 100 zł 2 100 zł  

16. Powiatowy Dzień 

Strażaka 

Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka maj 1 600 zł 1 500 zł  

17. Współpraca Drużyn 

Pożarniczych 

Organizacja obozów drużyn pożarniczych 

Września - Wolfenbuttel 

lipiec - 

sierpień 

6 500 zł 6 000 zł  

18. Powiatowe Święto 

Policji 

Organizacja festynu z okazji Święta 

Policji 

lipiec 2 100 zł 2 000 zł  

 

19. 

Imprezy promujące 

bezpieczne 

zachowania wśród 

dzieci i młodzieży 

Organizacja zajęć promujących zasady 

bezpiecznego spędzania wakacji, 

poruszania się na drogach i zachowań na 

kąpieliskach 

 

lipiec - 

sierpień 

 

1 500 zł 

 

1 000 zł 

 

 

20. 

Rejonowe Zawody 

Strzeleckie 

Organizacja Rejonowych Zawodów 

Strzeleckich dla młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych w powiecie 

maj - 

wrzesień 

 

400 zł 

 

300 zł 

 

                       Razem                                                                                                                        18 000 zł             16 400 zł 

 

                                                                       Razem Starostwo                                                      136 500 zł           126 600 zł 

 


