
UCHWAŁA NR II/31/18

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r.

Na podstawie art 18 pkt 20 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913 z późn. zm.), art. 5a ust 1, 2a i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok wraz z opinią Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, po uprzednich konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 tej 
ustawy.

§ 2. Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, o którym mowa w § 1, ustalone 
zostaną w uchwale budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś
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Rozdział I 

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU 

2.  

  Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne określone ustawami w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność. Dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi 

samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Działania Samorządu  Województwa dążą do poprawy jakości życia, do wszechstronnego 

rozwoju oraz do coraz pełniejszego zaspakajania  potrzeb wszystkich grup społecznych.  

Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli  i podejmujące działania na rzecz 

społeczności lokalnych, są ważnym ogniwem  wspólnoty samorządowej, jaką stanowi województwo. 

Jako podmioty silnie osadzone w lokalnych realiach, doskonale znają potrzeby i problemy 

mieszkańców. 

Program Współpracy to dokument programowy wyznaczający politykę Województwa wobec 

organizacji pozarządowych. Ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także 

profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem 

województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Współpraca Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami 

pozarządowymi realizowana na podstawie corocznego Programu Współpracy  to trwałe 

wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład 

dobrej praktyki współpracy. 

Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia 

pełniejsze poznawanie potrzeb mieszkańców województwa, poprawia warunki ich życia, daje 

możliwość poszerzenia aktywności oraz czynnego uczestnictwa w życiu. 

          Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych  w tym  

w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej  jest ustawa z dnia 

24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

      Przepisy ustawy nakładają na organy Samorządu Województwa liczne obowiązki. Jednym  

z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia  działalności  

w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. jest wynikiem wieloletnich 

POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU 
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doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2019 został opracowany w oparciu o materiał przekazany z właściwych 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się współpracą z trzecim sektorem oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które w zakresie swoich kompetencji określiły ramy i główne 

priorytety współpracy w 2019 r. Program jest spójny z dokumentami strategicznymi województwa. 

 

    Program będzie realizowany w świetle procedur określonych w przedmiotowych ustawach: 

 W ustawie o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 913 z pózn.zm. ), 

 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), 

 W ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  (Dz.U z 2018 r. poz 1508, z późn. 

zm.) 

 W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1390) 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160); 

 W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r poz. 1263, z późn. zm) 

 W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z póź.zm.) 

  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

( t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1265 z późń.zm.) 

 W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

( Dz.U. 2018 r. 1307) 

 

Program zgodny jest z podstawowymi założeniami: 

 Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przyjętej Uchwałą  

Nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006 r., 

 Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020 przyjętej 

Uchwałą Nr XVI/296/12 Sejmiku Wojewodztwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012 r., 

 Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej 2018-2022; 

 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  

2014-2020, 

 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022, 

 Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 2013-2018; 
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 Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  

i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz 

Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

      / RPO WŚ/ 

Rozdział II 

 

 

 

 

§ 1 

      Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) „ustawie”- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  450 

z pózń.zm), 

2) „województwie”- rozumie się przez to Województwo Świętokrzyskie,  

3) „samorządzie województwa”- rozumie się przez to Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego,  

4) „zarządzie”- rozumie się przez to Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

5) „urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, 

6) „komórka organizacyjna Urzędu”- rozumie się przez to Departament Urzędu 

 lub komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego na prawach Departamentu, który realizuje zadania 

własne we współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

7) „podmiotach programu”- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy, 

8) „dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ( t.j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późń.zm),  

9) „konkursie”- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 

oraz art. 13 ustawy, 

10) „zadaniach publicznych”- rozumie się przez to  katalog zadań publicznych określony  

w art. 4 ust. 1 ustawy, 

11) „ofercie”- rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 roku w sprawie wzoru oferty 

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

 DEFINICJE 
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publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1300). 

12) „programie”- rozumie się przez to niniejszy Program Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018 r. 

 

Rozdział III 

 

2. CELE WSPÓŁPRACY 

  

§ 2 

       CEL GŁÓWNY 

Głównym celem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi jest 

lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie 

zrównoważonego rozwoju województwa. 

§ 3 

     CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących 

 na rzecz społeczności lokalnych, 

2. Zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań publicznych służące lepszemu 

zaspakajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców, 

3. Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych  

na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Województwie oraz realizację Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, 

4. Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans 

realizacji zadań publicznych, przez wspieranie  oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym 

zapewnieniem odpowiednich  środków na ich realizację, 

5. Określenie priorytetowych zadań publicznych, 

6. Wzmocnienie potencjału ludzkiego, instytucjonalnego organizacyjnego, wizerunkowego  

i kooperacyjnego- sektora pozarządowego w województwie świętokrzyskim  służące lepszej 

realizacji zadań publicznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

7. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

8. Umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego 

występowania z ofertami realizacji zadań publicznych , należących do zakresu zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego, 

 CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 
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9. Rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego, 

konsultacji aktów normatywnych służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu   

na sprawy publiczne w regionie). 

 

Rozdział IV 

 

 

3. ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 4 

  Dojrzała współpraca między sektorem pozarządowym, a  samorządem terytorialnym wymaga 

spełnienia szeregu warunków. Musi ona opierać się na wzajemnym zrozumieniu  

i chęci współpracy, ale także na określonym zbiorze zasad. Znaczna ich część znajduje się  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określają one obowiązki obu stron, 

zwłaszcza samorządów.  

Przy podejmowaniu  współpracy z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwo Świętokrzyskie kierować 

się będzie następującymi zasadami: 

1) partnerstwa- zgodnie z którą obie strony, jako równoprawni partnerzy współdziałają na 

rzecz Województwa Świętokrzyskiego i jego mieszkańców, wspólnie identyfikują  

i definiują problemy społeczne oraz zadania publiczne celem wypracowania sposobów 

ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych i ponoszą odpowiedzialność za 

ich realizację. 

2) pomocniczości- w świetle której Województwo Świętokrzyskie respektując odrębność 

 i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo  

do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, będzie współpracować 

 z organizacjami, wspierać ich działalność oraz umożliwi realizację zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie.  

3) efektywności- w myśl której, obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na 

realizowane zadania przyniosły jak najlepsze rezultaty oraz na racjonalnym, czyli 

dokonywanym w sposób celowy, oszczędny i terminowy wydatkowaniu środków 

publicznych. 

4) suwerenności stron- polegająca na poszanowaniu i respektowaniu niezależności 

 i odrębności współpracujących podmiotów we wzajemnych relacjach. 

5) jawności- zgodnie, z którą organy Samorządu Województwa udostępniają organizacjom 

sektora  pozarządowego i innym podmiotom  wszelkie niezbędne informacje o celach 

 i priorytetach realizowanych zadań publicznych oraz środkach dostępnych na ich 

ZASADY WSPÓŁPRACY 
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realizację. Polega także na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych na 

równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych. 

             6)   uczciwej konkurencji-  która zakłada, że wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty  

spełniające kryteria Programu mają szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań 

publicznych. Województwo zlecać będzie wykonanie  

zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie. 

7) praworządności- według której zarówno współpraca, jak również kontrola realizacji 

zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy odbywać się będzie 

na podstawie i w granicach określonych przez normy prawne. 

 

Rozdział V 

 

 

4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

§ 5 

     Współpraca Samorządu Wojewodztwa Świętokrzyskiego z podmiotami Programu dotyczy 

zadań określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu, 

realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Wojewodztwa  

w następujących obszarach: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) działalności  na rzecz  integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 201r.poz.160 i 138 

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

9) turystyki i krajoznawstwa, 

10) upowszechniania i ochrony praw  konsumentów, 

11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

12)  organizacji i promocji wolontariatu, 

 

 

 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 
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Rozdział VI 

 

 

5. FORMY WSPÓŁPRACY 

§ 6 

    Współpraca  organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter finansowy  

i pozafinansowy, a co za tym idzie przyjmować będzie następujące formy: 

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach 

zawartych w ustawie, 

2) zlecania zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy      

           do wartości 20% dotacji planowanych w roku budżetowym 2019,  

3) realizacji inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie, 

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

z założeniem zharmonizowania tych kierunków, 

5) opiniowania i konsultowania programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

6) realizacji projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. 2017 r.1376), 

7) wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów  

i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz 

programy celowe, 

8) tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym, 

9) organizacji konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, 

10) nieodpłatnego udostępniania w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu, 

11) obejmowania honorowym patronatem przez Marszałka Województwa przedsięwzięć 

realizowanych przez podmioty programu, 

12) udzielania rekomendacji podmiotom programu i ich przedsięwzięciom, 

13) wpierania świętokrzyskich organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków  

z odpisu 1% podatku. 

Rozdział VII 

 

6. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

   

  § 7 

Roczny Program Współpracy  Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok obowiązuje okres od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. 

 FORMY WSPÓŁPRACY 

 OKRES REALIZACJI PROGRAMU 
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Rozdział VIII 

 

 

7. MIEJSCE REALIZACJI 

  § 8 

Obszar Województwa Świętokrzyskiego, tworzonego przez 14 powiatów i 102 gminy. 

 

Rozdział IX 

 

 

  

§ 9 

 Podmioty uczestniczące we współpracy: 

 Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 

1. Sejmik Województwa – uchwala Roczny Program Współpracy, budżet 

Województwa, przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu, szczegółowe zasady konsultowania 

aktów prawa miejscowego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

2. Zarząd Województwa – realizuje Roczny Program Współpracy, jako organ 

wykonawczy Województwa, 

3. Podmioty Programu tj. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy. 

 

                                                           § 10 

Zarząd realizuje Program przy pomocy: 

     1. Komórek organizacyjnych Urzędu: departamentów realizujących współpracę zgodnie  

z zakresem działania wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, 

     2. Wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które  w obszarach swojego działania współpracują  

z podmiotami programu: Wojewódzki Urząd Pracy. 

§ 11 

    1.  Samorząd Wojewodztwa Świętokrzyskiego podejmuje i prowadzi bieżącą współpracę  

z organizacjami pozarządowymi . 

    2. Bieżąca współpraca polega w szczególności na: 

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 

finansowych ze środków Samorządu Województwa oraz środków pochodzących   

z Unii Europejskiej, 

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
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3) prowadzeniu i podejmowaniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

      4)  prowadzeniu przez Urząd szkoleń i spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych  

i innych podmiotów z zakresu składania, realizacji i rozliczania ofert składanych w ramach 

Programu. 

                                              § 12 

Za kontakt Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z podmiotami Programu odpowiada 

Pełnomocnik ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

Rozdział X 

 

 

 

NA REALIZACJĘ PROGRAMU.     

                                             § 13 

1. Program jest finansowany z budżetu Województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z dostępnych funduszy europejskich. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona 

w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2019. Wydatki związane 

z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2019. 

3. Wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

             Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację Programu zostanie określona   

 w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej podziału         

środków PFRON. Niniejsza Uchwała określi zadania wynikające  

z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 luty 2008r.  

w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  

(t.j.Dz.U. z 2016 poz. 1945) 

Rozdział XI 

 

 

 

§ 14 

 
 

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY/ZADANIA MERYTORYCZNE NA 2019 

 

ŚRODKI FINANSOWE 

 

1. 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

 

350 000,00 PLN 

 

 

2. 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2 400 000,00 PLN 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 

 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 
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3. 

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata  

i wychowanie 

 

200 000,00 PLN 

 

4 

 

Turystyka i krajoznawstwo 

 

70 000,00 PLN 

 

5. 

 

Ochrona i promocja zdrowia 

 

265 000,00 PLN 

 

6. 

 

Przeciwdziałanie  narkomanii 

 

100 000,00 PLN 

 

7. 

 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 70 000,00 PLN 

 

8. 

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

 

150 000,00 PLN 

 

9. 

 

Pomoc społeczna 

 

300 000,00 PLN 

 

10. 

 

Przeciwdziałanie przemocy 

 

100 000,00 PLN 

 

11. 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 

Określi odrębna uchwała 

 

12. 

 

RAZEM 

 

       4 005 000,00 PLN 
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Rozdział XII 

 

 

 

 

 

§ 15 

 

    1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy 

  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Nazwa zadania 

 

 

Środki finansowe zaplanowane 

na realizację zadania 

1) Organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, 

prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach 

i warsztatach artystycznych, konferencjach i 

seminariach, szkoleniach i kursach, targach oraz 

innych przedsięwzięciach kulturalnych mających 

znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji 

kultury województwa świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000,00 PLN 
2) 

 

 

Wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych 

publikacji w formie książkowej i multimedialnej, 

katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań 

fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności 

o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej 

i historycznej województwa świętokrzyskiego. 

3) Realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu 

tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, 

ochronie dóbr kultury, sprzyjających budowaniu 

poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja 

imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 

 

 

 

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

                          Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy zgodnie z art. 4 

ust. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

 

1) 

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików 

(zadanie obejmuje realizację programu Ministra 

Sportu i Turystyki szkolenia ponadklubowego 

dziecii młodzieży uzdolnionej sportowo 

 

 

 

 

PROJEKT 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH 

 NA REALIZACJE PROGRAMU 
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z Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

kadry wojewódzkiej młodzików). 
 

 

2 400 000,00 PLN 

 

 

 

2) 

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży na poziomie 

wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym  

w oparciu o system sportu młodzieżowego przy 

uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników  

w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży). 

 

3) 

Organizacja zawodów półfinałowych 

 i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w relacji szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Dofinansowanie udziału mistrzów województwa 

w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej. 

 

4) 

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim 

i małomiasteczkowym na poziomie 

województwa oraz udział reprezentantów  

w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo 

w imprezach ogólnopolskich. 

 

5) 

Upowszechnianie sportu wśród osób 

niepełnosprawnych, organizacja zawodów 

wojewódzkich oraz udział reprezentantów  

w zawodach ogólnopolskich i 

międzynarodowych. 

 

6) 

Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego 

Turnieju Miast i Gmin Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

7) 

Organizacja wojewódzkich zawodów  

i konkursów w obszarze ratownictwa wodnego 

oraz udział w zawodach ogólnopolskich. 

 

8) 

Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady 

 dla uczniów szkół podstawowych. 

 

9) 

Dofinansowanie działań polegających na 

upowszechnianiu aktywności fizycznej 

 i promowaniu sportu wśród seniorów/osób 

starszych. 

10) Dofinansowanie działalności sportu 

akademickiego. 

 

11) 

Organizacja imprez sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 

międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej 

rangi. 

 

12) 

Organizacja imprez popularyzujących aktywne 

formy spędzania wolnego czasu wśród różnych 

grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie”. 

 

13) 

Realizacja programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać”. 

 

14) 

Rozwój sportów indywidualnych poprzez 

doposażenie klubów w sprzęt sportowy. 

15) Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w bloku sportów halowych 

„Świętokrzyskie 2019”. 
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     3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy zgodnie z art. 4 ust. 14 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację 

1) 
  

Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, 

seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach 

oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, 

służących rozwojowi, upowszechnianiu i 

promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych w województwie świętokrzyskim, 

w tym zwłaszcza: 

 podejmowanie inicjatyw o charakterze 

lokalnym lub regionalnym, służących 

popularyzacji edukacji regionalnej oraz 

obywatelskiej i patriotycznej, 

 wydawanie niskonakładowych, 

niekomercyjnych publikacji (np. 

materiałów pokonferencyjnych) książek, 

katalogów, albumów, druków ulotnych, 

nagrań fonograficznych i audiowizualnych, 

mających związek z ww. 

przedsięwzięciami edukacyjnymi. 

 

 

 

 

200 000,00 PLN 

2) Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, 

konkursach tematycznych, przeglądach, 

festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania promujących 

naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów 

i studentów (służących wspomaganiu rozwoju  

i uzdolnień dzieci i młodzieży). 

3) 
 

„Świętokrzyskie dla młodych” – działania 

 o charakterze edukacyjnym zmierzające do 

zwiększenia społecznego zaangażowania 

młodzieży z regionu świętokrzyskiego oraz 

wzmacniające ich postawy społeczne i 

obywatelskie, w tym szczególnie działania mające 

na celu: 

 wzmacnianie potencjału organizacji 

młodzieżowych i pracujących z młodzieżą 

oraz zwiększanie dostępu do informacji 

młodzieżowej,  

 podnoszenie kompetencji liderów grup 

młodzieżowych oraz tworzenie 

mechanizmów wsparcia merytorycznego 

i finansowego nieformalnym grupom 

młodzieżowym, 
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 podnoszenie kompetencji osób dorosłych 

bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz 

pracujących na rzecz młodzieży. 

 

 

 

     4.Turystyka i krajoznawstwo 

 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy zgodnie z art. 4 ust. 19 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację 

1) 
Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki 

aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów 

turystyczno-krajoznawczych odbywających się na 

terenie województwa świętokrzyskiego, 

szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. 

 

70 000,00  PLN 

2) Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków 

turystycznych na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

 

 

5.Ochrona i promocja zdrowia 

Departament Ochrony Zdrowia 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy 

z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie 

                        

Nazwa zadania 

Środki finansowe 

zaplanowane na realizację zadania 

 

1) 
Wspieranie działań mających wpływ na 

kształtowanie się prozdrowotnych nawyków 

żywieniowych wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego. 

Preferowane inicjatywy w ramach zadania:  

- upowszechnianie wiedzy nt. prawidłowych 

wzorców odżywiania w formie różnorodnych 

spotkań np. warsztatów, konferencji, 

- stworzenie interaktywnej platformy 

internetowej, za pomocą której będą udzielane na 

bieżąco porady dotyczące zdrowego odżywania 

się, 

- prowadzenie działalności informacyjno – 

edukacyjnej, w tym wydawniczej w zakresie 

powszechnej edukacji zdrowotnej, 

- prowadzenie działań informacyjnych i 

edukacyjnych dotyczących suplementów diety, 

- podniesienie kompetencji kadr uczestniczących 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

265 000,00 PLN 
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w zadaniach upowszechniających  kształtowanie 

się prozdrowotnych nawyków żywieniowych 

wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego, 

- zajęcia promujące  zdrowe odżywanie i 

aktywność fizyczną (np. zumba, nordic walking, 

pilates) w warunkach naturalnych (na świeżym 

powietrzu). 

 

2) 

Wspieranie działań mających na celu 

upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego wśród mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. 

 

Preferowane inicjatywy w ramach zadnia:  

- prowadzenie kampanii społecznej dedykowanej 

różnym grupowym wiekowym mającej na celu 

profilaktykę depresji, 

- wspieranie działań służących rozwojowi 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych, konfliktowych i stresogennych, 

- wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych 

służących zapobieganiu przedwczesnej inicjacji 

seksualnej młodzieży, 

- wspieranie realizacji rekomendowanych 

programów profilaktycznych z zakresu zdrowia 

psychicznego, 

- wspieranie działań przeciw stygmatyzacji i 

dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- wspieranie działań służących pomocy rodzinom 

żyjącym z osobami psychicznie chorymi lub 

zaburzonymi, 

- organizacja obchodów dni dotyczących 

problematyki zdrowia psychicznego. 

 

3) 
Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się 

wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego.  

Preferowane inicjatywy w ramach zadnia: 

- prowadzenie działań  informacyjno – 

edukacyjnych  promujących zachowanie 

prozdrowotne wśród osób pracujących, 

- wspieranie wszechstronnej aktywności osób 

starszych w celu zachowania sprawności fizycznej 

i psychicznej, 

- wspieranie działań służących zapobieganiu 

wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób 

starszych (np. kampanie społeczne, informatory 

dla seniorów), 

- organizacja obchodów dni dotyczących 

problematyki zdrowia wieku senioralnego. 

 

4) 
Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych 

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych 

do różnych grup odbiorców oraz wspieranie 

działalności punktów informacyjno – 

konsultacyjnych na terenie województwa 
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świętokrzyskiego. 

Preferowane inicjatywy w ramach zadnia:  

- wspieranie działań edukacyjnych nt. 

problematyki HIV/AIDS, w tym edukacji 

seksualnej, 

- wspieranie działań informacyjnych dotyczących 

problematyki HIV/AIDS (np. opracowanie 

informatora w wersji elektronicznej i papierowej, 

tematyczne spoty medialne…), 

- wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych 

podczas obchodów Juwenaliów (punkty 

informacyjno-edukacyjne). 

 

5) 
Wspieranie działań mających na celu 

przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie 

skutków chorób cywilizacyjnych  wśród 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego.  

Preferowane inicjatywy w ramach zadania: 

- wspieranie działań edukacyjnych związanych  

z prewencją chorób cywilizacyjnych, 

- wspieranie działań służących niwelowaniu 

skutków chorób cywilizacyjnych,  

- organizacja obchodów dni dotyczących 

problematyki chorób cywilizacyjnych. 

                                                                                                 

 

     6. Zwalczanie narkomanii 

 

Departament  Ochrony Zdrowia 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy z art. 4 ustawy ust. 32 z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

 

1) 

 

Wspieranie działań o charakterze informacyjno – 

edukacyjnym mających na celu ograniczanie 

stosowania środków psychoaktywnych. 

 

Preferowane inicjatywy w ramach zadania: 

- opracowanie i realizacja kampanii 

społecznej/ych adresowanej/ych do różnych grup 

docelowych na temat zagrożeń wynikających z 

używania środków psychoaktywnych, a także  

pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych, których używanie może prowadzić 

do uzależnienia, 

- prowadzenie  warsztatów/ spotkań/ pogadanek 

edukacyjnych adresowanych do dzieci, 

młodzieży, rodziców, wychowawców i innych 

grup docelowych na temat zagrożeń wynikających 

z używania środków psychoaktywnych, a także  

pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych, których używanie może prowadzić 

 

 

 

 

100 000,00 PLN 
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do uzależnienia, 

 - opracowanie i udostępnienie (w formie 

elektronicznej i papierowej) publikacji 

zawierającej informacje na temat dostępu do 

działań profilaktycznych, interwencyjnych, 

pomocowych i placówek leczenia dla osób 

zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych  

od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych na terenie województwa 

świętokrzyskiego, 

- opracowanie i realizacja kampanii społecznej  

o charakterze edukacyjno - informacyjnej  

skierowanej do dzieci, młodzieży oraz rodziców  

i wychowawców na temat produktów leczniczych 

stosowanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

racjonalnego stosowania leków, definiowanego 

jako przyjmowanie właściwych leków, 

 w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie 

 i zgodnie ze wskazaniami.  

 

2) 

 

Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących  

w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

Preferowane inicjatywy w ramach zadania: 

- realizacja działań mających na celu podniesienie 

kompetencji różnych grup zawodowych, (np. 

pracownicy samorządowi, lekarze, pielęgniarki, 

nauczyciele, wychowawcy i inni…) zajmujących 

się opracowywaniem strategii rozwiązywania 

problemów uzależnień, profilaktyką, leczeniem  

i rehabilitacją osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych i behawioralnie oraz 

współuzależnionych, 

- organizacja spotkań/debat przedstawicieli 

podmiotów realizujących zadania z zakresu 

profilaktyki uzależnień, w tym podmiotów 

prowadzących leczenie oraz redukcję szkód która 

będzie idealnym miejscem na wymianę 

doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. 

 

3) 

 

Wspieranie działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Preferowane inicjatywy w ramach zadania: 

 -wdrażanie programów rekomendowanych 

wskazanych przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie 

profilaktyki narkomanii,  

-realizacja autorskich programów 

profilaktycznych z zakresu profilaktyki 

narkomanii,  

- prowadzenie telefonu/ punktów porad dla osób 

uzależnionych od narkotyków, ich bliskich i ich 
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rodzin wraz z poradnictwem psychologicznym, 

prawnym i terapeutycznym. 

- wspieranie działań mających na celu rozwijanie 

umiejętności i kompetencji wychowawczych 

rodziców/opiekunów i wychowawców z zakresu 

zagrożeń i konsekwencji wynikających  

z używania substancji psychoaktywnych. 

 

4) 

 

Wspieranie działań sparzających prowadzeniu 

redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji 

społecznej poprzez zwiększanie dostępności  

do opieki zdrowotnej i programów podnoszących 

jakość życia osób używających szkodliwie  

i uzależnionych. 

 

Preferowane inicjatywy w ramach zadania: 

- realizacja zadań zmierzających do aktywizacji 

zawodowej i społecznej m.in. poprzez działania  

z zakresu poradnictwa pracy, doradztwa 

zawodowego, kursów i szkoleń dla osób 

uzależnionych od środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP.   

- realizacja programów reintegracji społecznej, 

obejmujących m.in. grupy zapobiegania 

nawrotom, grupy wsparcia, warsztaty 

umiejętności psychospołecznych, doradztwo 

interwencje socjalne/pomoc w załatwianiu spraw 

prawnych i bytowych, itp. 

                                                                                      

 

    7. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy z art. 4 ust. 32 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

1) Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby 

kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem 

alkoholu. 

       

 

 

150 000,00 PLN 

 

2) 

Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i 

informacyjne dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu oraz członków 

ich rodzin. 

 

3) 

Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z 

problemem alkoholowym przebywających w 

Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach 

wsparcia. 

 

4) 

Organizowanie i realizacja działań na rzecz 

zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych od alkoholu 

przebywających w zakładach karnych i aresztach 

śledczych. 
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     8. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz               

wyrównywanie szans tych  rodzin i osób. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

 

1) 

 

Dofinansowanie działań mających na celu 

poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej 

ludzi starszych w różnych sferach życia. 

 

 

300 000,00 PLN 
 

2) 

Aktywizacja społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ze szczególnym 

uwzględnieniem osób bezdomnych. 

  

3) 

Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie 

programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji 

życiowych poprzez wsparcie działalności  m.in. 

banków żywności, schronisk dla bezdomnych, 

noclegowni itp. 

 

4) 

Realizacja działań na rzecz ochrony interesów 

konsumenckich między innymi poprzez 

organizację warsztatów, konferencji, kampanii 

informacyjno-edukacyjnych i innych. 

5) Realizacja zajęć psychologiczno-terapeutycznych 

wspierających rodziców/opiekunów w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

realizowanych w instytucjonalnej i rodzinnej 

pieczy zastępczej 

 

 

9. Przeciwdziałanie przemocy 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

1) Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej. 
 

100 000,00 PLN 
 

2) 

Realizacja programów pomocy psychologicznej, 

terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy  

w rodzinie- dorosłych i dzieci. 

3)  Wspieranie działalności ośrodków interwencji 

kryzysowej, punktów informacyjno-

konsultacyjnych, ośrodków wsparcia. 
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10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Rodzaj zadań merytorycznych zaplanowanych do współpracy z art. 4 ust.7 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Nazwa zadania 

 

Środki finansowe zaplanowane na 

realizację zadania 

1) Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 

 i dyskryminacji wśród osób  niepełnosprawnych. 
70 000,00 PLN 

 

Rozdział XIII 

 

 

 

 

 § 16 

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 

z póź.zm.), zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r.  

w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1845), mogą być 

realizowane ze środków PFRON m.in. na zlecenie samorządu województwa. Zadania zlecane są 

podmiotom, o których mowa w art. 2 pkt 3 wymienionej ustawy, jeśli cele statutowe tych podmiotów 

obejmują prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Wysokość środków Funduszu przypadająca poszczególnym samorządom na dany 

rok, ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie 

algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim i powiatowym ( t.j. Dz. U. 2017 poz.538 z późn.zm).  

Wyboru zadań wraz z określeniem wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie 

realizacji zadań w danym roku, dokonuje w formie uchwały Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. 

W ramach ogłaszanych konkursów ofert, podział środków wraz z wyborem podmiotów należy do 

kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podejmującego stosowną uchwałę. 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ  

 I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
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Rozdział XIV 

 

 

 

§ 17 

Współdziałanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z III sektorem w 2019 r. odbywać  się będzie 

przede wszystkim na płaszczyźnie programów operacyjnych współfinasowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Równolegle w ramach stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 

w obszarze zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i włączenia zawodowego, podejmowane będą 

inicjatywy ukierunkowane na rozwój regionalnego rynku pracy. 

Wojewódzki Urząd Pracy nie prowadzi współpracy finansowej  oraz pozafinansowej  

z sektorem pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Rozdział XV 

 

 

 

 

§ 18 

1.Oddział Programowania Strategicznego i Analiz  

Oddział Programowania Strategicznego i Analiz w ramach współpracy pozafinansowej planuje 

działania z zakresu aktualizacji oraz monitorowania realizacji zapisów Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.  

2.Oddział Zarządzania RPO 

Oddział Zarządzania RPO prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020. W skład Komitetu Monitorującego wchodzi czterech Członków reprezentujących 

organizacje pozarządowe. W gronie obserwatorów jest trzech przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Członkowie Komitetu wykonują nieodpłatnie swoje obowiązki związane z udziałem 

w posiedzeniach Komitetu. 

3. Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy  w ramach współpracy pozafinansowej pełni 

funkcję sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.  

Świętokrzyska Rada Innowacji, powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 16 lutego 

2011 roku Uchwałą nr 134/11, jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa  

w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju województwa, pełni ponadto funkcję forum 

dyskusyjnego w procesie budowy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji rozumianego jako sieć 

WSPÓŁPRACA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

 

 

WSPÓŁPRACA DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 
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silnych powiązań międzyinstytucjonalnych w regionie. Szczególną rolę gremium pełni w procesie 

budowy konsensusu regionalnego poprzez zacieśnianie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, 

izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego 

i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami. Do członkostwa w Radzie zaproszone 

zostały przez Zarząd Województwa osoby aktywnie włączające się w proces rozwoju regionu 

świętokrzyskiego i współpracujące stale z Urzędem Marszałkowskim w obszarze polityki regionalnej 

oraz dla harmonijnego rozwoju podmiotów i instytucji – przedstawiciele uczelni wyższych,  

izb gospodarczych, samorządów lokalnych i środowisk okołobiznesowych.  

Ponadto pozafinansowa współpraca obejmuje kontakty z organizacjami wchodzącymi w skład 

Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego 

powołanych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 428/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.  

4. Oddział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej  

Oddział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej w ramach współpracy pozafinansowej 

z organizacjami pozarządowymi prowadzi działania w zakresie informacji i promocji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 

Rozdział XVI 

 

 

 

 

§ 19 

1. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

W 2019 r. r. współpraca Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

 z organizacjami pozarządowymi  możliwa będzie w ramach konkursów na dofinasowanie projektów 

ogłaszanych dla Osi 8 i Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020. Zakres tej współpracy będzie proporcjonalny do zainteresowania organizacji 

pozarządowych aplikowaniem w ramach ww. konkursów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

będą mieli możliwość udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach 

szkoleniowych, przygotowujących do tworzenia projektów finansowych z Europejskiego  Funduszu 

Społecznego. Harmonogram ogłaszania konkursów RPOWŚ 2014-2020 na rok 2019 będzie znany  

w IV kwartale br. 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRCA  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

 

Id: BD938716-B451-4B56-93CD-76C7CC6120CA. Uchwalony Strona 24



 
Program Współpracy Samorządu 

                      Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. 

24 

Rozdział XVII 

 

 

 

§ 20 

Kancelaria Zarządu w 2019 r. współpracować będzie  z organizacjami pozarządowymi 

poprzez działania prowadzone przez: 

- Rzecznika Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego. Do zadań Rzecznika  należy m.in.: 

udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom i  nieformalnym grupom młodzieżowym, 

organizacja spotkań, konferencji, warsztatów oraz porad eksperckich i doradczych, diagnozowanie 

problemów i potrzeb młodzieży województwa świętokrzyskiego, na podstawie których 

opracowywane są działania i rekomendacje inicjujące oraz wspierające systemowe rozwiązania na 

poziomie regionu służące zwiększeniu aktywności społecznej młodzieży. Rzecznik Młodzieży 

współpracuje z organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji takich przedsięwzięć jak 

m.in. Regionalny Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny 

Program Rozwoju Liderów "Liderzy dla Młodzieży" i Regionalny Program Grantowy dla Młodzieży 

"Mania Działania".  

- Pełnomocnika Marszałka ds. seniorów i osób starszych. Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: 

inicjowanie działań o zasięgu regionalnym w zakresie rozwoju polityki senioralnej szczególnie  

w obszarach zdrowia i samodzielności, aktywności zawodowej, aktywności edukacyjnej, społecznej  

i kulturalnej oraz relacji międzypokoleniowej. Pełnomocnik koordynuje funkcjonowanie 

Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, która realizuje zadania mające na celu zwiększenie 

aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomoc w zwiększeniu dostępu do 

informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji osób będących w jesieni 

życia. 

- Pełnomocnika ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Do zadań Pełnomocnika należy 

bezpośrednia współpraca ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

 a także konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących 

działalności pożytku publicznego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto 

Pełnomocnik koordynuje organizację spotkań, szkoleń, konferencji oraz na bieżąco współpracuje 

 z trzecim sektorem, organizuje także Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, 

którego celem jest integracja środowiska świętokrzyskich organizacji pozarządowych, diagnoza 

potrzeb oraz bieżąca informacja o dostępnych formach wsparcia dla tych organizacji.  

 

 

 

WSPÓŁPRCA KANCELARII ZARZĄDU Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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Rozdział XVIII 

 

 

 

§ 21 

W roku 2019 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego prowadził będzie współpracę 

pozafinansową z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: 

1. Udziału i współorganizacji konferencji, kongresów i innych wydarzeń inicjowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

2.  Udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w konferencjach i seminariach 

organizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, 

3. Udzielaniu informacji organizacjom pozarządowym dotyczących możliwości aplikowania  

o środki finansowe na realizację zadań publicznych, 

4. Udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji zadań publicznych, 

5. Udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, których 

zadaniem będzie ocena wniosków złożonych w trybie otwartego konkursu ofert 

 i przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji wyboru ofert 

 i propozycji podziału środków, 

6. Konsultacji i wymiany informacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

w sprawie sektorowych dokumentów strategicznych oraz rozwiązań legislacyjnych, 

7. Udziału przedstawiciela Samorządu Województwa w zespołach, spotkaniach, uroczystościach 

mających na celu właściwą realizację i podniesienie jakości zadań,  

8. Obejmowanie honorowym patronatem przez Marszałka Województwa przedsięwzięć 

realizowanych przez podmioty programu. 

9. Przekazywania materiałów promocyjnych oraz gadżetów dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

10. Organizacji bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

11. Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁA WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 
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Rozdział XIX 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania wolontariatu. 

 

§ 22 

1. Województwo Świętokrzyskie będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania, 

2. Procedura zlecania zadań publicznych będzie przebiegała zgodnie z przepisami Ustawy, 

3. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego może zlecać organizacjom pozarządowym 

realizacje zadań publicznych poprzez: 

1) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji, 

2) powierzenie  wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji  

na sfinansowanie ich realizacji. 

 

§ 23 

Ustala się następujące zasady ogłaszania konkursów: 

1. Konkursy ogłaszane są na podstawie uchwał Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego, 

2. Ogłoszenie konkursowe zawierać będzie 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 jednostki organizacyjne Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego w roku ogłaszania 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 i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

 

§ 24 

Określa się następujące zasady doręczania ofert: 

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera 

 w Kancelarii Urzędu, sekretariacie właściwego merytorycznie departamentu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lub jednostki organizacyjnej, 

ZASADY OGLASZANIA KONKURSÓW 
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2. Termin składania ofert określony będzie w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych. 

3. Oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym oraz 

zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu, 

4. Oferta złożona po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będzie rozpatrywana. 

5. Oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, 

złożone na niewłaściwych drukach bądź zawierające inne braki formalne, nie będą 

rozpatrywane, 

6. Organizacje pozarządowe składające ofertę muszą: 

1) zaliczać się do grupy podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy 

2) prowadzić działalność na rzecz województwa świętokrzyskiego i jego mieszkańców , 

3) posiadać własne konto bankowe, 

4) posiadać własny Numer Identyfikacji Podatkowej. 

 

Rozdział XX 

 

 

 

11. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY Z  § 25 

1.Komisje konkursowe powoływane są przez Zarząd Województwa w formie uchwał.  

2.Do zadań komisji konkursowej należy:  

1) dokonanie oceny merytorycznej i formalnej ofert złożonych w konkursie,  

2) przedłożenie dla Zarządu Województwa propozycji wyboru ofert i podziału środków, 

3.Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Komisja konkursowa brać będzie pod uwagę: 

1) zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, 

2) wartość merytoryczną oferty, 

3) przewidywane efekty realizacji zadania, 

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 

5) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, 

6) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie 

realizowane zadanie, 

7) w przypadku zadań zlecanych w formie wspierania- planowany przez oferenta udział środków 

finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (prywatnych lub 

publicznych) na realizację zadania lub planowany przez oferenta wkład osobowy, rzeczowy 

 w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną osób realizujących zadanie, 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH  

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
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8)  analiza i ocena realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

które w latach poprzednich realizował oferent uwzględniająca rzetelność, terminowość 

 i sposób rozliczenia otrzymanych na nie środków. 

9) zasięg terytorialny realizacji zadania, 

10) inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym. 

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

Ostatecznego wyboru ofert wraz z przyznaną dotacją  dokonuje Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego.  

5. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach 

konkursowych. 

6.Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący komisji lub osoba przez niego 

wyznaczona.  

7. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący oraz co 

najmniej połowa składu komisji. 

8. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest Przewodniczący komisji.  

9. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

10.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje  

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego 

 (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23, z późn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika.  

11.W skład komisji konkursowej  wchodzą: 

1) osoby reprezentujące  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

2) pracownicy departamentów odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi 

w obszarze którego dotyczy konkurs, 

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 12.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić: 

1) osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres działań 

publicznych, których konkurs dotyczy z głosem doradczym. 

13.Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół. 

14. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący dany konkurs. 

15. Każdy podmiot składający ofertę może  żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty  

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
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Rozdział XXI 

 

 

 

 § 26 

  1. Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych   środków 

finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, 

2. Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania 

publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 lub 6 do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17  sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert  

i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  

z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r  w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego. Sprawozdanie powinno być przekazane Zleceniodawcy w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania.  

3. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie końcowe z jego wykonania  

w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, 

4. Szczegółowe zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w realizacji zadania określane są w umowie. 

 

Rozdział XXII 

 

 

 

§ 27 

1. Prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” zostały zainicjowane 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy udziale komórki organizacyjnej 

Urzędu tworzy projekt Programu. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. podlegał konsultacjom: 

zgodnie z Uchwałą Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów  aktów prawa miejscowego 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI 

ZASADY KONTROLI REALIZACJI ZLECONYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH  

I WYDATKOWANIA DOTACJI ORAZ SPOSOBU JEJ ROZLICZNIA 
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2.Projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych Województwa      

Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl, 

3. Program był dostępny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu   Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego –  w Oddziale Polityki Społecznej, 

4. Konsultacje były prowadzone od 16.10.2018 r. do 22.10.2018 r. w następujących formach: 

1) Przekazanie projektu Programu dla Członków Świętokrzyskiej Rady  Działalności Pożytku 

Publicznego, 

2) przyjmowanie stanowisk i opinii wraz z uzasadnieniem pisemnie, faksem i mailem. 

 

   5. W konsultacjach mogły brać  udział : 

 Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy 

 o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

     6. Konsultacje uznało się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących  

   w nich udział / nie zgłoszone zostały żadne uwagi do projektu Programu/ 

7. Nie przedłożenie przez uczestników konsultacji stanowisk w terminie oznaczało rezygnację  

z prawa do ich wyrażania w konsultowanej sprawie.  

8. Wszelkie uwagi, stanowiska podmiotów biorących udział w konsultacjach miały być 

rozpatrywane przez Zespół Opiniujący.  

9. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane były do podania wraz ze zgłaszanym 

stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych także danych takich 

jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.  

10. W przypadku wpłynięcia stanowisk anonimowych i nie zawierających uzasadnień nie byłyby 

one rozpatrywane,  

11. Konsultacje miały charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Rozdział XXIII 

 

13. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU. 

 

§ 28 

    1.Ocena realizacji Programu dokonywana jest m.in. w oparciu o następujące wskaźniki: 

1) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do konkursów ofert  

na realizację zadań publicznych, 

2) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub 

powierzenie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz  

w trybie pozakonkursowym, 
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3)  liczbę podmiotów Programu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu, 

      4) wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizacje zadań 

publicznych w danym roku budżetowym, 

5) liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez departamenty 

Urzędu , 

       6) liczbę beneficjentów biorących udział w projektach, 

       7) liczbę przeprowadzonych kontroli z realizacji zadań publicznych zleconych                 

podmiotom programu, 

        8) terminowości składania sprawozdań przez podmioty Programu. 

     2. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedłożone Sejmikowi Województwa  

      w terminie do końca maja 2020 r. 

 

Rozdział XXIV 

§ 29 

 

 

 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako departament koordynujący prace nad Programem  

w miesiącu sierpniu zwróci się do komórek organizacyjnych Urzędu o przekazanie kluczowych 

priorytetów planowanych do realizacji  w ramach współpracy finansowej oraz kierunków 

współpracy pozafinansowej – osoba odpowiedzialna za opracowanie przygotowuje projekt 

programu współpracy na kolejny rok, 

2. Konsultacje projektu Programu na kolejny rok prowadzone będą na podstawie uchwały Zarządu 

Wojewodztwa Świętokrzyskiego określającej szczegółowy sposób konsultacji, 

3. Zarząd Województwa przyjmie ostateczny projekt Programu Współpracy i skieruje go na 

posiedzenie właściwych komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

4. Program współpracy zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego  

do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu. 

Rozdział XXV 

 

14. KONTAKT 

Adres: 

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

  Aleja IX Wieków Kielc 3,  

  25-516 Kielce 

  e-mail: 

  rops@sejmik.kielce.pl  

  Fax: 41 344-30-9 

KONTAKTY 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA KOLEJNY ROK 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Samorząd Województwa zobligowany jest do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu jest określenie strategii samorządu województwa wobec

organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy w realizacji

ustawowych zadań województwa mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców regionu.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w oparciu o materiał przekazany

z właściwych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, zajmujących się współpracą

z trzecim sektorem, opracowany został projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa z

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. Zawarte w Programie priorytety

i zadania merytoryczne realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie. Projekt programu

poddany został konsultacjom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia

24 kwietnia 2003 roku w dniach od 16 października 2018 roku do 22 października 2018 roku oraz

zaopiniowany przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Środki finansowe na realizację zadań ujętych w Programie zostały zaplanowane zgodnie z

projektem budżetu województwa.
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