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Wprowadzenie 

 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu 

realizacji PLANU  DZIAŁANIA przy wdrażaniu standardów współpracy w PŁASZCZYŹNIE 1: 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie 

tworzenia polityk publicznych, w OBSZARZE 4: Konsultowanie założeń projektów i aktów 

normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć, w DZIAŁANIU: Konsultacje 

społeczne wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego i NGO.  

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

2014 roku. 

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

podniesienie jakości i efektywności mechanizmów lokalnej współpracy administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych. 
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Przedmiot działania  

 

Przedmiotem działania było wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej  

w zakresie przygotowania i przebiegu konsultacji społecznych wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Oleckiego i NGO. 

 

Ustalono następujące standardy minimalne opracowania, wdrożenia i realizacji 

„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi …”. 

Lp. Kryteria Standardy 

I Kryteria i standardy struktury (zasoby rzeczowe, osobowe) 

1 
Organ decydujący o 

przeprowadzeniu konsultacji 
Zarząd Powiatu Oleckiego  

2 
Miejsce publikowania 

informacji o konsultacjach 

Biuletyn Informacji Publicznej, strona www 

powiatu oleckiego, tablica ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Olecku. 
Fakultatywnie (w zależności od potrzeb): ogłoszenie w 

prasie lokalnej. 

3 
Wydział odpowiedzialny za 

powadzenie konsultacji   

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Olecku 

II Kryteria i standardy procesu 

1 

Zakres informacji, które 

powinno zawierać ogłoszenie o 

prowadzeniu konsultacji 

1) zakres przedmiotowy i podmiotowy; 

2) cel; 

3) formę konsultacji; 

4) termin ich rozpoczęcia i zakończenia; 

5) zasięg terytorialny; 

6) określenie sposobu zgłaszania uwag i opinii; 

7) określenie podstawy prawnej do prowadzenia 

konsultacji; 

8) do ogłoszenia załączony zostaje akt będący 

przedmiotem konsultacji – Wieloletni program 

współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi 

2 Formy prowadzenia konsultacji 

Konsultacje przeprowadza się w jednej z 

następujących form: 

a) otwarte spotkanie z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych; 

b) formularz elektroniczny na stronie 

internetowej powiatu; 

c) drogą elektroniczną. 

Dopuszczalne są inne formy, zapewniające szeroki 

dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza te 

uwzględniające użycie nowoczesnych technik 

informatycznych. 



                                                       
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej  w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Wyboru formy konsultacji dokonuje Zarząd Powiatu. 

Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.  

3 Okres prowadzenia konsultacji 
Termin wyrażenia opinii przez organizacje 

pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. 

4 
Podsumowanie efektów 

konsultacji 

1.Z otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych sporządza się protokół, 

którego integralną częścią jest lista uczestników 

spotkania.  

2. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Olecku przekazuje 

Zarządowi Powiatu opinie i uwagi zgłoszone w trakcie 

konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym 

akcie prawnym. 

3. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy 

zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z 

uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są 

przekazywane Radzie Powiatu wraz ze stosownym 

projektem uchwały, a także publikowane w BIP i na 

stronie www powiatu nie później niż w ciągu 30 dni od 

zakończenia konsultacji. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji 

mogą być prezentowane w takcie otwartych spotkań. 

5 Stosowanie zasad współpracy 
Suwerenności, partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji 

III Kryteria i standardy wyniku 

1 

Dostępność informacji o 

programie współpracy, jego 

konsultacjach i sprawozdaniu z 

jego realizacji 

Informacje o programie współpracy, jego 

konsultacjach i sprawozdaniu z jego realizacji są 

ogólnodostępne 

 

Tabela 1. Standardy minimalne w procesie konsultacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z 

organizacjami pozarządowymi …”. 

 

 Ustalone standardy mają charakter normatywny i są obowiązujące do stosowania oraz 

charakter fakultatywny i są zalecane do stosowania jako zapewnienie sprawności w procesie 

komunikacji i współpracy pomiędzy jednostką samorządową a organizacjami pozarządowymi. 

 

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

Standard 1. Organem decydującym o przeprowadzeniu konsultacji jest Zarząd Powiatu w Olecku.  

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 253/2014 z 06.10.2014 r., zaprosił 

organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w 

konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia wieloletniego i 
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rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami zrównanymi. 

 

Standard 2. Miejscem publikowania informacji o konsultacjach jest Biuletyn Informacji 

Publicznej, tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku, strona www Powiatu Oleckiego. 

Fakultatywnie (w zależności od potrzeb): ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Starostwo powiatowe w Olecku prowadzi stronę powiatu oleckiego 

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

http://www.spolecko.bip.doc.pl/.  W BIP-ie w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE jest 

podzakładka KONSULTACJE, a na stronie http://www.powiat.olecko.pl – zakładka 

KONSULTACJE SPOŁECZNE, gdzie zamieszczone zostało ogłoszenie o prowadzonych 

konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego 

programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2015-2019”.  

 

Standard 3. Wydziałem odpowiedzialnym za powadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku. 

W ogłoszeniu zawarta została informacja, iż komórką organizacyjną odpowiedzialną za 

przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku. Wskazano również 

pracownika, z którym za konsultacje odpowiada. 

  

II. Kryteria i standardy procesu 

Standard 1. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Oleckiego z NGO - Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji określa: 

1) cel konsultacji; 

2) formę konsultacji; 

3) termin ich rozpoczęcia i zakończenia; 

4) zasięg terytorialny. 

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 253/2014 z 06.10.2014 r., zaprosił 

organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w 

konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia wieloletniego i 

rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami zrównanymi.  

W Uchwale nr 253/2014 z 06.10.2014 r. określono cel: „Celem konsultacji społecznych 

jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie: 

1) przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”; 

2) przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi 

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

wolontariacie na 2015 r.”. 

http://www.powiat.olecko.pl/
http://www.spolecko.bip.doc.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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Ponadto określona została forma konsultacji: „Konsultacje społeczne (…) zostaną 

przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały”, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz zasięg terytorialny: „Przeprowadza 

się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie 

powiatu oleckiego od 15 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r.”. 

 

Standard 2. Zakres informacji, które zawiera ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji obejmuje: 

informacje nt. zakresu przedmiotowego i podmiotowego; celu i form konsultacji; termin ich 

rozpoczęcia i zakończenia; zasięgu terytorialnego; sposobu zgłaszania uwag i opinii; podstawy 

prawnej do prowadzenia konsultacji; do ogłoszenia załączono projekt konsultowanego aktu 

prawnego – „Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi…”.  

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie: 

przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi…” zawiera wszystkie w/w informacje. 

 

Standard 3. Formy prowadzenia konsultacji. Konsultacje przeprowadza się w jednej z 

następujących form: 

a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

b) formularz elektroniczny na stronie internetowej powiatu; 

c) drogą elektroniczną. 

Dopuszczalne są inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, 

zwłaszcza te uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych. 

Wyboru formy konsultacji dokonuje Zarząd Powiatu. 

Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej i metodą e-konsultacji. Informacja o 

prowadzonych konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy została zamieszczona w BIP-ie w zakładce ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE jest podzakładka KONSULTACJE oraz na stronie 

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

organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego drogą elektroniczną. Uwagi i opinie 

należało kierować w formie pisemnej za pośrednictwem: 

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

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

- faksem na numer 87 520 32 19 

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

wraz z informacją o prowadzonych konsultacjach) w terminie od 15 października 2014 r. do 5 

listopada 2014 r. 

 

Standard 4. Okres prowadzenia konsultacji - termin wyrażenia opinii przez organizacje 

pozarządowe nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. 

Zgodnie z uchwałą nr 253/2014 z 06.10.2014 r. w spawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje prowadzone były 

w terminie od 15 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r., czyli 21 dni. 

 

Standard 5. Podsumowanie efektów konsultacji. 1.Z otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista 

uczestników spotkania.  

2. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Olecku przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i uwagi zgłoszone w 

trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym. 

3. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki 

konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Powiatu wraz 

ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w BIP i na stronie www powiatu nie 

później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych 

spotkań. 

Sporządzony został Raport z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego projektów uchwał 

ws. przyjęcia: 

- „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie na lata 2015-2019”; 

- rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie na 2015 r.”. 

Raport zawiera informacje dot. uzasadnienia dla uwzględnienia lub nieuwzględnienia 

zgłoszonych uwag i opinii do projektów w/w dokumentów.  

Upublicznienie nastąpiło poprzez zamieszczenie wniosków z konsultacji w BIP-ie w 

zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE jest podzakładka KONSULTACJE w dniu 

17.11.2014 r. 

 

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

efektywności, jawności, uczciwej konkurencji. 

Zasada suwerenności - informacje przekazywane mieszczą się w granicach 

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

pozostałe informacje przekazywane są przez organizacje pozarządowe dobrowolnie. Żaden z 

partnerów nie był zmuszony do ujawniania informacji podlegających ochronie. 

Zasada partnerstwa – następowała wzajemna wymiana posiadanych informacji przy-

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

informacji.  

Zasada pomocniczości - samorząd i organizacje dysponujące odpowiednim potencjałem 

wspierali oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w dostępie do informacji. 
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Zasada efektywności - system wymiany informacji zapewnił jak największą ilość 

adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny do jak najliczniejszej grupy 

odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji.  

Zasada uczciwej konkurencji - dostęp do informacji jest równy dla wszystkich 

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

wiele zróżnicowanych kanałów dystrybucji. 

Zasada jawności - wszystkie istotne informacje przydatne do realizacji polityk 

publicznych są dostępne zainteresowanym. 

 

III. Kryteria i standardy wyniku 

 

Standard 1. Dostępność informacji o konsultacjach programu współpracy i sprawozdaniu z ich 

przeprowadzenia - o konsultacjach programu współpracy i sprawozdaniu z ich przeprowadzenia 

są ogólnodostępne. 

Publikowanie danych o konsultacjach programu współpracy na ogólnodostępnym portalu 

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

organizacjami i lokalną działalnością społeczną. 

 

Podsumowanie 

Określone  standardy współpracy w PŁASZCZYŹNIE 1: Współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, 

w OBSZARZE 4: Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji 

innych przedsięwzięć, w DZIAŁANIU: Konsultacje społeczne wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Oleckiego i NGO zostały wdrożone. 


