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Szanowni Państwo! 

Niniejsza publikacja jest wydana w ramach realizacji projektu „Standardy współpracy 

międzysektorowej w powiecie oleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, realizowanego  przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  

im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim.  

Głównym celem założonym w projekcie było podniesienie jakości i efektywności mechanizmów 

współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim. 

Podejmowaliśmy działania zmierzające do integracji obydwu środowisk, prezentowaliśmy 

lokalne organizacje działające w różnych obszarach społecznych, wspólnie pracowaliśmy nad 

standardami współpracy satysfakcjonującymi obydwa sektory.  

Stawialiśmy pytania Jak kształtować relacje pomiędzy sektorem administracji samorządowej  

a organizacjami społecznymi tak, by uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, 

znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie opierało się nie tylko na 

podstawach prawnych, ale również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?  

Jak sprawić, aby działania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych były co najmniej 

zadawalające dla każdej ze stron i wspólnie szukaliśmy na nie odpowiedzi. 

Podejmowane w ramach projektu działania, w tym wydanie Informatora I i niniejszego, miały 

pomóc osiągnąć założony cel, bowiem znajdują się w nim ważne informacje z zakresu współpracy 

międzysektorowej w odniesieniu do terenu powiatu oleckiego. Informator przeznaczony jest dla 

wszystkich osób zainteresowanych aktywnym włączeniem się w lokalną działalność społeczną. 

 

Zapraszamy do lektury. 
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I. Sektor pozarządowy w świetle prawa oraz funkcjonujących rejestrów 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1
 definiuje organizacje 

pozarządowe jako osoby prawne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  

i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.  

Podstawą do określenia liczby organizacji pozarządowych w Polsce są zasoby krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego 

oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Główny Urząd Statystyczny posiada 

również bazę jednostek wybieranych do badań statystycznych (BJS), powstałą w oparciu  

o zaktualizowany rejestr REGON. 

W odniesieniu do informacji na temat podmiotów sektora pozarządowego warto zauważyć, 

że REGON i KRS są autonomicznymi rejestrami. W rejestrze REGON znajduje się więcej 

podmiotów niż w rejestrze KRS, w którym podmioty kościelne i wyznaniowe figurują tylko wtedy, 

jeśli posiadają status organizacji pożytku publicznego.  

                                                           
1
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, 

poz.1536 z późn. zm.) 
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Warto również zwrócić uwagę na to, iż w REGON wpisane są organizacje, które już nie istnieją, tzn. 

nie prowadzą faktycznie działalności. 

Formy prawno-organizacyjne podmiotów trzeciego sektora, wymieniane w rejestrze REGON zostały 

zdefiniowane w „Systematyce form prawno-organizacyjnych SFPO
2
”  

Objaśnienia do szczególnych form prawnych, w których działają podmioty trzeciego sektora: 

Fundacje – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, 

poz. 203). 

 

Kościół Katolicki – w skład struktury organizacyjnej Kościoła Katolickiego wchodzą: Konferencja 

Episkopatu Polski; terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła, tj. metropolie, archidiecezje, 

diecezje, administratury apostolskie i parafie; personalne jednostki organizacyjne Kościoła,  

tj. Ordynariat Polowy, kapituły, parafie personalne, konferencje wyższych przełożonych zakonnych, 

instytucje życia konsekrowanego (zakony), prowincje zakonów, opactwa, klasztory niezależne, 

domy zakonne, seminaria duchowne: uczelnie i instytuty naukowe oraz dydaktyczno-naukowe 

kanonicznie erygowane: inne jednostki organizacyjne Kościoła: organizacje kościelne,  

tj. organizacje zrzeszające osoby należące do Kościoła w celu realizacji zadań wynikających z misji 

Kościoła. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 

Inne Kościoły i związki wyznaniowe – w grupie tej ujmuje się kościoły i związki wyznaniowe, 

które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji (poprzednio Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów) i uzyskały osobowość prawną 

(...). Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania  

( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.). 

Stowarzyszenia – w grupie tej ujmuje się: – stowarzyszenia podlegające rejestracji i ich związki, 

stowarzyszenia zwykłe. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). 

                                                           
2
 „Systematyka form prawno-organizacyjnych SFPO” (Część Druga Szczególne formy prawne), stanowiąca załącznik do 

Zarządzenia nr 37 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie wprowadzenia zasad klasyfikowania i kodowania podmiotów według form prawno-organizacyjnych. Treść 

Zarządzenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego, Nr 22 (287), Warszawa, 

12 grudnia 1994 r.  
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Organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione – w grupie tej ujmuje się organizacje społeczne 

działające w oparciu o ustawy lub umowy międzynarodowe, z mocy których powstały, nie ujęte  

w grupach: „Stowarzyszenia” i „Partie polityczne”. Organizacjami społecznymi ujmowanymi w tej 

grupie są np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki. 

Partie polityczne – partia polityczna jest organizacją społeczną stawiającą sobie za cel udział  

w życiu publicznym, w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa  

i sprawowanie władzy. Uzyskuje osobowość prawną z chwilą zgłoszenia do ewidencji partii 

politycznych prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Podstawa prawna: ustawa z dnia  

28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz.U. Nr 54, poz. 312). 

Związki zawodowe – w grupie tej ujmuje się: – związki zawodowe działające z mocy ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm). Są nimi: zakładowe 

i międzyzakładowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych 

(federacje) – tworzone przez związki zawodowe, ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe 

organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje) – tworzone przez ogólnokrajowe związki zawodowe  

i zrzeszenia związków zawodowych, – związki zawodowe rolników indywidualnych działające  

z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych  

(Dz.U. Nr 20, poz. 106 z późn. zm.). 

Organizacje pracodawców – w grupie tej ujmuje się: związki pracodawców oraz federacje  

i konfederacje związków pracodawców. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 r.  

o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.). 

Samorząd gospodarczy i zawodowy – w grupie tej ujmuje się: izby gospodarcze, Izbę 

Ubezpieczeń, samorząd rzemiosła, samorząd zawodowy, Krajową Radę Spółdzielczą, związki 

rewizyjne spółdzielni, związki gospodarcze spółdzielni, samorząd lekarzy, samorząd pielęgniarek  

i położnych, samorząd aptekarski, samorząd lekarzy weterynarii, samorząd biegłych rewidentów, 

samorząd rzeczników patentowych, samorząd notariuszy, samorząd maklerów i doradców, 

adwokaturę, samorząd radców prawnych, społeczno-zawodowe 

organizacje rolników. 

Formy prawne organizacji pozarządowych, podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmioty zaliczane do poszczególnych form 
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prawnych, na podstawie danych Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  

i Informatyzacji Resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości
3
 : 

„Stowarzyszenie – w grupie tej ujmuje się: stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne 

stowarzyszeń posiadające osobowość prawną; związki stowarzyszeń. 

Fundacje. 

Organizacje rzemieślnicze – w grupie tej ujmuje się: cechy rzemieślnicze; izby rzemieślnicze; 

Związek Rzemiosła Polskiego. 

Społeczno-zawodowe organizacje rolników – w grupie tej ujmuje się: kółka rolnicze; rolnicze 

zrzeszenia branżowe; związki rolników, kółek i organizacji rolniczych; związki rolniczych zrzeszeń 

branżowych. 

Związek zawodowy rolników indywidualnych. 

Samorząd zawodowy innych przedsiębiorców – w grupie tej ujmuje się: Zrzeszenie Handlu  

i Usług; Zrzeszenie Transportu; Ogólnokrajową Reprezentację Zrzeszeń Handlu i Usług; 

Ogólnokrajową Reprezentację Zrzeszeń Transportu. 

Inne organizacje przedsiębiorców. 

Izby gospodarcze. 

Związki zawodowe – w grupie tej ujmuje się: związki zawodowe lub jednostki organizacyjne, 

związki zawodowe posiadające osobowość prawną; ogólnokrajowe związki międzybranżowe; 

ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 

Organizacje pracodawców – w grupie tej ujmuje się: związki pracodawców, federacje  

i konfederacje związków pracodawców. 

Stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe – w grupie tej ujmuje się: stowarzyszenia 

kultury fizycznej, związki sportowe, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej  

o zasięgu ogólnokrajowym. 

Inne organizacje społeczne lub zawodowe. 

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne będące organizacjami pożytku publicznego –  

w grupie tej ujmuje się: nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego; inne 

osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego, Kościelna osoba prawna będąca 

                                                           
3 http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/sprawozdanie_06_09_2012.pdf 
 

http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/sprawozdanie_06_09_2012.pdf
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organizacją pożytku publicznego; nie posiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca 

organizacją pożytku publicznego”. 

 

II. Współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym w 

powiecie oleckim 

Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami 

samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest program 

współpracy przyjmowany uchwałą właściwego organu - rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku 

wojewódzkiego. Zawarte w programach wytyczne dla organizacji pozarządowych i administracji 

publicznej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej są 

zasadniczym czynnikiem determinującym sukces rozwoju wzajemnych relacji, efektywności  

w rozwiazywaniu problemów społecznych i realizacji zadań publicznych. 

Według dokumentu „Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, proces budowania 

programu współpracy powinien być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi jest 

dokumentem, który reguluje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi 

na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Podmiotami niniejszej współpracy są: 

Organy administracji publicznej – pojęcie to dotyczy zarówno administracji rządowej jak  

i samorządowej oraz obejmuje organy stanowiące i wykonawcze. Zatem w przypadku Powiatu 

Oleckiego organem stanowiącym będzie Rada Powiatu w Olecku, która przyjmuje program jako akt 

prawa lokalnego i przekazuje go do realizacji organowi wykonawczemu – Zarządowi Powiatu, który 

prowadzi swoją działalność poprzez urząd (Starostwo Powiatowe) i jednostki organizacyjne,  

na szczeblu których powstają założenia do programu i są przez te jednostki realizowane. Również  

w organie wykonawczym pracuje pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych odpowiedzialny za 

współpracę z III sektorem. W procesie tworzenia i realizacji programu organ wykonawczy jest 

głównym partnerem organizacji pozarządowych.   
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Organizacje pozarządowe – są to zarówno podmioty posiadające osobowość prawną 

(stowarzyszenia, fundacje, uks-y, osp) jak i jej nieposiadające (oddziały i koła stowarzyszeń, koła 

gospodyń wiejskich, stowarzyszenia zwykłe), które nie działają w celu osiągniecia zysku i nie są 

jednostkami sektora finansów publicznych. Natomiast z katalogu organizacji pozarządowych 

współpracujących z administracją przy realizacji zadań publicznych wyłączone zostały takie 

podmioty jak: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy 

zawodowe i fundacje tworzone przez partie polityczne. 

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – są to tak zwane podmioty zrównane  

z organizacjami pozarządowymi, a ich katalog obejmuje m.in. kościelne osoby prawne, spółki non-

profit, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
4
. 

 

Proces opracowania programu współpracy z organizacjami jest procesem przebiegającym 

wieloetapowo.  Zgodnie z tym, co stanowi art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie program współpracy z organizacjami pozarządowymi powinien zawierać  

w szczególności takie informacje jak: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zasady współpracy; 

3) zakres przedmiotowy; 

4) formy współpracy; 

5) priorytetowe zadania publiczne; 

6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 

8) wysokość środków planowanych na realizację programu; 

9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert. 

 

                                                           
4
 Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pod. red. Ł. Waszak, P. 

Masłowski, s. 206 
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W 2014 roku został opracowany „Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego  

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

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

nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z 07.11.2014 r. 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto wszystkie wyżej wymienione punkty zostały 

wyczerpująco opisane, co daje realne szanse efektywnej współpracy Powiatu Oleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi. 

Starostwo powiatowe w Olecku prowadzi stronę powiatu oleckiego 

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

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

dedykowana organizacjom pozarządowym ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. W zakładce te jest 

podzakładka PROGRAMY WSPÓŁPRACY, w której dostępny jest „Wieloletni program 

współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019”. 

Ponadto na BIP-ie w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE jest podzakładka 

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

SPOŁECZNE, gdzie zamieszczona została informacja o prowadzonych konsultacjach projektów 

uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 

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

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

 „Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

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

z 07.11.2014 r. 

Ponadto samorząd powiatowy i samorządy gminne opracowały i uchwaliły roczne programy 

współpracy.  

Roczny „Program 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.” przyjęty uchwałą nr XLVI/291/2014 Rady Powiatu w Olecku z 07.11.2014 r. 

http://www.powiat.olecko.pl/
http://www.spolecko.bip.doc.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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Roczny „Program współpracy na 2015r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” przyjęty Uchwałą nr 

ORN.0007.59.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2014 r.  

Roczny „Program Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” przyjęty uchwałą NR RG.0007.4.2014 Rady 

Gminy Kowale Oleckie z dnia 1 grudnia 2014 r. 

Roczny „Program Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” przyjęty uchwałą NR XLVII/231/14 Rady Gminy 

Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. 

Roczny „Program Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” przyjęty uchwałą NR IV/10/2014 

Rady Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

III. Ocena współpracy międzysektorowej w poszczególnych jednostkach 

samorządowych w powiecie oleckim wg Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy w okresie styczeń –marzec 2015 roku 

Badania samooceny dokonano metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW). 

Metoda  ta jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego  

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. LIJW opisany jest w Niezbędniku do (samo)oceny współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi, którego autorem jest dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw 

Publicznych, ale wszyscy pozostali partnerzy projektu – Collegium Civitas, Sieć Wspierania 

Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład. 
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Badania samooceny dokonano dwukrotnie. Pierwsze badanie przeprowadzone było w okresie 

grudzień 2013 roku – luty 2014 roku tj. na początku realizacji projektu, wyniki były prezentowane  

w Informatorze I. Drugie badanie zostało przeprowadzone w okresie styczeń – marzec 2015 roku. 

Wyniki z badania zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

INFORMACJA ZBIORCZA  O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY 

JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W POWIECIE OLECKIM (II BADANIE) 
 

 Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i administracji publicznej organizowanych w okresie styczeń – marzec 

2015 roku, prowadzonych w tym czasie ankiet oraz na podstawie publikacji zamieszczanych na 

stronach internetowych samorządów lokalnych. 

 
1. OBRAZ WZAJEMNYCH RELACJI MIĘDZY ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI A SAMORZĄDAMI NA TERENIE POWIATU OLECKIEGO: 

 

POWIAT 

OLECKO 

GMINA 

OLECKO 

GMINA 

KOWALE 

OLECKIE 

GMINA 

ŚWIĘTAJNO 

GMINA 

WIELICZKI 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 stan na luty 2014 
 55 stowarzyszeń, 

 10 fundacji, 

 16 uczniowskich 

klubów sportowych, 

 3 kluby sportowe 

działające w formie 

stowarzyszenia, 

których statuty nie 

przewidują 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, 

 15 ochotniczych 

straży pożarnych 

 6 stowarzyszeń w 

likwidacji, 

 

 

 

71 

 

 

14 

 

 

11 

 

 

7 
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stan na III 2015 
 58 stowarzyszeń,  

 11 fundacji,  

 15 uczniowskich 

klubów sportowych, 

 3 kluby sportowe 

działające w formie 

stowarzyszenia, 

których statuty nie 

przewidują 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej,  

 15 ochotniczych 

straży pożarnych 

67 14 12 8 

Liczba zorganizowanych otwartych konkursów ofert wraz z wielkością środków przekazywanych 

organizacjom w ten sposób 

2014 

3 

28.880,00 zł 
12 

371.608,00 zł 
4 

79 000,00 zł 
5 

14 000,00 zł 
2 

3 000,00 zł  

 

2013 

3 

23 000,00 zł 
13 

383 201,00 zł 
3 

40 000,00 zł  
5 

16 000,00 zł  
2 

3 000,00 zł 

2012 

1 

24 560,00 zł 
7 

375 928,00 zł 
2 

61 5000,00 zł 
2 

4 000,00 zł  
1 

7 000,00 zł 

 

2011 

1 

16 000,00 zł 
7 

378 965,00 zł 
3 

47 000,00 zł 
3 

 6 000,00 zł  
2 

10 000,00 zł  

 

2010 

1 

23 000,00 zł 

 

6 

267 830,00 zł  
3 

53 936,00 zł  
3 

6 000,00 zł  
2 

5 000,00 zł  

 

Wielkość środków przekazanych organizacjom w innym trybie niż konkursy 

2014 

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2013 

10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

2012 

14 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

2011 

13 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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2010 

18 800,00 zł 

 

1 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

Kwota przekazana ogólnie organizacjom na podstawie sprawozdawczości finansowej 

2014 

38.880,00 zł 371.142,47 zł 79 000,00 zł 14.000,00 zł 3 000,00 zł 

 

2013 

42 210,00 zł 371 966,20 zł 40 000,00 zł 16 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

2012 

38 560,00 zł 367 347,84 zł 61 500,00 zł 4 000,00 zł 7 000,00 zł 

 

2011 

29 000,00 zł 361 833,56 zł 47 000,00 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

2010 

41 800,00 zł 

 

269 330,00 zł 53 936,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

Dzierżawione/ użyczane organizacjom nieruchomości 
Bezpłatne użyczenie 

lokalu  przy ul. 

Wojska Polskiego 13 

Stowarzyszeniu 

Pomocy Społecznej i 

Ochrony Zdrowia im. 

św. Łukasza na okres: 

a) 29.04.2010 r. do 

30.04.2012 r., 

b) 01.05.2012 r. – 

30.04.2014 r. 

z wykorzystaniem go 

na realizację zadań 

statutowych 

organizacji. 

Pomieszczenia 

biurowe, sala 

konferencyjna, 

sprzęt biurowy i 

audiowizualny za 

pośrednictwem 

COP 

boiska Orlik 

stadion gminny 

hala gimnastyczna 

pomieszczenie w GCK 

pomieszczenie w ŚDS 

pomieszczenie w DPS 

pomieszczenie w UG 

pomieszczenia w SP 

i Gim. w Kowalach Ol., 

SP w Sokółkach 

Świetlica wiejska 

Pomieszczenia GOK 

boisko „Orlik”  

sala konferencyjna 

remizy strażackie 

Świetlica wiejska 

Pomieszczenia GOK 

Pomieszczenia w ZSP 

i Gimnazjum w  

Wieliczkach 

 

Świetlica wiejska w 

Wieliczkach 

Liczba zawartych umów 

2014 

8  
w tym 1 wieloletnia  

19 10 5 2 

2013 

10 8 6  5  1 

 

2012 

7 16 9 2  2 

 

2011 



                                                                                  
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

4 25 8 2  2 

 

2010 

5 18 10 3 1 

 

Liczba ciał konsultacyjnych, rad, zespołów itp. i ich aktywność 

brak brak brak brak brak 

Program współpracy  

Przebieg konsultacji  
 od 2010 r. zgodnie z 

postanowieniami 

Uchwały Nr 

XXXIX/239/2010 

Rady Powiatu w 

Olecku z dnia 

27.09.2010 r. w 

sprawie określenia 

szczegółowego 

sposobu 

konsultowania z 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie lub 

Powiatową Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego 

projektów aktów 

prawa miejscowego w 

dziedzinach 

dotyczących 

działalności 

statutowej 

 

na 2015r.  

konsultacje w 

formie 

bezpośredniego 

spotkania w Sali 

konferencyjnej UM 

w Olecku, w dniu 

15.10.2014 r. 

 
na 2014 r. – 

konsultacje w 

formie 

bezpośredniego 

spotkania w Sali 

konferencyjnej UM 

w Olecku, w dniu 

11.10.2013 r. 

 

na 2013 r. – 

konsultacje w 

formie 

bezpośredniego 

spotkania w Sali 

konferencyjnej UM 

w Olecku, w dniu 

12.10.2012 r. 

 

na 2012 r. – 

konsultacje w 

formie 

bezpośredniego 

spotkania w Sali 

konferencyjnej UM 

w Olecku, w dniu 

13.10.2011 r. 

 

1 (komisje konkursowe) 

 

Ocena ofert 

konkursowych w 

ramach konkursu ofert 

dla podmiotów 

niezaliczanych do 

sektora finansów 

 

brak danych brak danych 

Termin przyjęcia  
na lata 2015-2019 – 

07.11.2014 r. 

na 2015r. - 

07.11.2014 

na 2014 r.- 

19.09.2013 

na 2013 r. -

na 2015r. - 

30.10.2014 

na 2014r. -

31.10.2013 

na 2013r. – 

26.10.2012 

na 2012r. – 

na 2015r. – 04.11.2014 – 

19.11.2014 

na 2014r.- 06.09.2013 – 

20.09.2013 

na 2013r.- 19.10.2012 – 

02.11.2012 

na 2012r – 10.11.2011 

na 2015r.-13.11.2014  

na 2014r.- 08.11.2013 

na 2013r.- 29.11.2012 

na 2012r – 29.03.2011 

na 2011r.-  

29.10.2010r. 

na 2010r-  

na 2015r. - 

30.12.2014r. 

na 2014r.- 

21.11.2013na 2013r.- 

14.12.2012na 2012r – 

29.12.2011 

na 2011r.-  5.11.2010r. 
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29.11.2012  

na 2012 r. -

24.11.2011  

na 2011 r. -

30.12.2010  

na 2010 r. -

29.12.2009  

 

28.10.2011 

na 2011r. – 

29.10.2010 

na 2010r. – 

28.10.2009 

na 2011r. -19.01.2011 

na 2010r - brak 

informacji 

30.11.2009r. na 2010r-  

29.12.2009r. 

Liczba przypadków,  

w których organizacje włączają się w prace nad projektami prawa lokalnego, dokumentami strategicznymi (planami, 

programami, strategiami itp.), konkretnymi decyzjami, czy zasiadają  

w zespołach, radach, komitetach, ciałach konsultacyjnych itp. 
2011r. – 3 

2012r.-  1 

2013r.-  1  

2014-    2 

0 3 4 1 

 

2. INTERPRETACJA. 

 

Tworzenie polityk publicznych. 

 Samorządy posiadają dane nt. bezrobocia, warunków mieszkaniowych oraz aktywności 

obywatelskiej na swoim terenie. 

 Organizacje pozarządowe w niewielkim stopniu są włączane przez władze samorządowe do 

diagnozowania lokalnych problemów. 

 Samorządy dysponują aktualną bazą teleadresową organizacji pozarządowych działających 

na danym terenie. 

 Organizacje pozarządowe mają możliwość zamieszczania informacji o swoich działaniach na 

stronach internetowych samorządów.  

 Na terenie powiatu oleckiego obserwuje się poprawę w kwestii dialogu samorządów  

z organizacjami pozarządowymi w sprawach kierunków polityki lokalnej, omawia się 

również kwestie finansowe. Organizacje mogą już mieć realny wpływ na tworzenie strategii, 

programów, planów. Tylko dwa samorządy (gmina Kowale Oleckie i gmina Wieliczki) nadal 

nie mają odpowiednich procedur bądź strategii postępowania.  

 Nadal jednak niewiele organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii, 

programów opisujących miejscowe polityki publiczne.  

 Większość planów, strategii i programów jest formalnie konsultowana z organizacjami 

pozarządowymi. Kształt dokumentów czy uchwał opisujących lokalne polityki w większości 

samorządów podlega konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju, np. konsultacjom 

pisemnym i wysłuchaniu.  

 Tylko w samorządzie powiatowym organizacje uczestniczą w ewaluacji planów, strategii  

i programów, w pozostałych samorządach nadal brak zmian w tym zakresie.  

 Wyniki ewaluacji  realizowanych przez siebie lokalnych polityk publicznych upowszechnia 

powiat olecki i gmina Olecko. 
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Realizacja zadań publicznych 

 

 Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według ustalonych 

standardów.  

 Gminy zazwyczaj podpisują umowy kilkumiesięczne. W powiecie natomiast zawierane są 

również  umowy wieloletnie na realizację zadań publicznych.  

 Programy współpracy zawierają określone zadania publiczne, które są zlecane organizacjom 

w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W niektórych gminach 

programy nie zawierają informacji o współpracy w innych trybach, np. zamówień 

publicznych. 

 W większości samorządów istnieją jawne, spisane zasady organizacji otwartych konkursów 

ofert, które precyzują między innymi zasady wyboru komisji konkursowych czy kryteria 

wyboru ofert.  

 Samorządy umożliwiają organizacjom korzystanie z publicznej infrastruktury i pomocy 

jednostek organizacyjnych samorządu.  

 Udzielają organizacjom wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji zadań publicznych.  

 Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich rezultaty we współpracy 

z samorządem.  

 Realizując zadania publiczne, organizacje nie współpracują z samorządem w ramach 

zespołów problemowych, rad, forów czy komitetów sterujących. Część samorządów posiada 

procedury zawierania partnerstw w celu realizacji zadań publicznych. 

 Nie wszystkie samorządy mają ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy 

lokalnej.  

 

Rozwijanie infrastruktury współpracy 

 

 W programach współpracy z organizacjami tylko powiat olecki uwzględnia działania na 

rzecz rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo  

i animacje.  

 Samorządy wspierają finansowo Centrum Organizacji Pozarządowych.  

 W samorządach są osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 Samorządy i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych wydarzeń. 

 Samorządy wspierają na ogół rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych 

przez mieszkańców.  

 W gminach nie stworzono dokumentu określającego politykę samorządu w zakresie 

tworzenia i działania partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych. Nie 

zawiązano formalnie partnerstwa między organizacjami a samorządem. 
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 Dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania partnerstw 

lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych posiada powiat olecki. Zawiera też umowy 

partnerskie.  

 Na terenie powiatu oleckiego nie ma utrwalonej praktyki wspólnych spotkań organizacji,  

w celu wypracowania jednolitej strategii lub nawiązania współpracy. Brak lokalnej federacji, 

sieci, związku lokalnych organizacji pozarządowych itp. Są jednak prowadzone działania  

w celu powołania w powiecie oleckim zespołu konsultacyjnego, w którego skład będą 

wchodzili członkowie organizacji pozarządowych.  

 

3. WSTĘPNA OCENA WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE ZEBRANYCH INFORMACJI 

 

 Obserwuje się poprawę poziomu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

a większością samorządów na terenie powiatu oleckiego.  

 Oba sektory doskonalą współpracę. Coraz częściej odbywają się konsultacje, chociaż 

jeszcze aktywność organizacji pozarządowych nie jest satysfakcjonują.  

 Programy współpracy w większości gmin powiatu są satysfakcjonujące dla obu stron.  

 Samorządy regularnie ogłaszają konkursy. Organizacje realizują zadania w różnych 

obszarach.  

 W gminach nie nawiązuje się umów partnerskich, zawiera się je natomiast w powiecie 

oleckim.  

 Wszystkie samorządy udzielają wsparcia majątkowego umożliwiając korzystanie  

z infrastruktury.  

 Przedstawiciele organizacji angażowani są do oceny ofert na realizacje zadań  

w ogłaszanych konkursach.  

 W powiecie oleckim funkcjonuje Centrum Organizacji Pozarządowych, które wspiera 

organizacje poprzez organizacje szkoleń, konferencji, udzielanie wsparcia 

merytorycznego. przy realizacji zadań.   

 Przedstawiciele administracji służą pomocą organizując spotkania informacyjne oraz 

udzielając porad.  

 Na terenie powiatu oleckiego istnieje potrzeba powołania zespołu czy też lokalnej rady 

działalności pożytku publicznego.  

 Analiza zebranych materiałów we wszystkich samorządach na  terenie powiatu oleckiego 

wskazuje, że potrzebna jest kontynuacja działań w kierunku angażowania organizacji do 

diagnozowania lokalnych problemów oraz do współtworzenia strategii, programów, 

planów.  

 Należy doskonalić sposoby przepływu informacji pomiędzy samorządem a organizacjami 
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 Tabela 1. Zestawienie ocen współpracy międzysektorowej 

Płaszczyzna 

współpracy 
Ocena 

Opis ułatwiający ustalenie 

oceny 

Powiat 

Olecki 

 

Gmina 

Olecko 

Gmina 

Kowale 

Oleckie 

Gmina 

Świętajno 

Gmina 

Wieliczki 

   

T
w

o
rz

en
ie

 p
o

li
ty

k
 p

u
b

li
cz

n
y

c
h

 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Nie diagnozujemy wspólnie 

problemów i potrzeb 

mieszkańców, nie 

wymieniamy się 

informacjami, nie 

współtworzymy/konsultujemy 

istotnych dokumentów, aktów 

prawa lokalnego, program 

współpracy to fasada.  

     

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

  

 

   

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Czasem współpracujemy ze 

sobą, ale nieregularnie. Nie 

wszystkie polityki (w tym 

dokumenty, prawo lokalne 

itp.) podlegają konsultacjom. 

Programy współpracy, choć 

istnieją, to nie satysfakcjonują 

jednej ze stron, są sztampowe 

– nie do końca 

odzwierciedlają lokalne 

potrzeby, nie zawsze 

przekładają się na realia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

 

4 

 

4 

 

 

4 

  

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Wspólnie tworzymy 

wszystkie ważne polityki i 

dokumenty, konsultujemy je, 

wymieniamy się 

informacjami. Programy 

współpracy odzwierciedlają 

prawdzie relacje między nami 

i gwarantują ich poprawność.  

     

R
ea

li
za

cj
a

 z
a

d
a

ń
 p

u
b

li
cz

n
y

ch
 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Samorząd prawie nie 

organizuje konkursów ani nie 

zleca organizacjom prawie 

żadnych zadań. Administracja 

nie wspiera też organizacji w 

żaden inny sposób, czy to 

poprzez udostępnianie lokali, 

czy innego rodzaju pomocy 

pozafinansowej. Organizacje 

nie uczestniczą też w ocenie 

realizacji zadań. Zupełnie nie 

są zawierane formalne 

partnerstwa dla 

rozwiązywania wspólnych 

problemów. 
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2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

     

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Organizowane są nieliczne 

konkursy dla organizacji 

pozarządowych, zadania 

publiczne są też zlecane w 

innych trybach. Samorząd 

współpracuje tylko w 

niektórych dziedzinach, choć 

mógłby angażować 

organizacje w większym 

zakresie. Sporadycznie 

udzielane jest wsparcie 

majątkowe (np. udostępnianie 

pomieszczeń itp.). Samorząd 

unika angażowania 

organizacji w ocenę zadań, 

sporadycznie zdarza się 

zawiązywanie partnerstw dla 

rozwiązania wspólnych 

problemów. 

     

 

 

3 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd regularnie 

prowadzi konkursy dla 

organizacji pozarządowych, 

zleca też zadania publiczne w 

inny sposób. Co więcej, 

organizacje realizują zadania 

w bardzo różnych obszarach. 

W co najmniej kilku z nich 

istnieje stabilna współpraca, 

zawiązywane są formalne 

partnerstwa w różnych 

sprawach. Organizacje 

współuczestniczą w ocenie 

realizacji zadań publicznych 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

  

R
o

zw
ij

a
n

ie
 i

n
fr

a
st

ru
k

tu
ry

 w
sp

ó
łp

ra
cy

 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Organizacje w zasadzie nie 

mają szans uzyskać pomocy 

od samorządu – lokalu, porad, 

konsultacji. Nie istnieją żadne 

instrumenty wspierania 

pozarządowej infrastruktury 

(np. fundusz pożyczkowy czy 

centrum wspierania 

organizacji itp.). Nie istnieje 

baza lokalnych organizacji. 

     

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

    2 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Samorząd udziela pewnego 

wsparcia miejscowym 

organizacjom. Urzędnicy od 

czasu do czasu organizują 

szkolenia i udzielają 

organizacjom porady. Istnieje 
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gremium/zespół, który można 

określić jako lokalna rada 

działalności pożytku 

publicznego, nie pracuje on 

(ona) jednak zbyt 

intensywnie. Tylko niektóre 

organizacje mają realną 

szanse skorzystać z innych 

form wsparcia – lokali, sal 

konferencyjnych, promocji 

swoich działań poprzez media 

samorządowe itp. 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno 

zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd inwestuje w rozwój 

organizacji na swoim terenie. 

Organizuje dla nich szkolenia, 

udziela wsparcia 

merytorycznego (np. porad 

prawnych), pomaga w 

organizacji konferencji, 

przedstawiciele administracji 

uczestniczą w spotkaniach 

środowisk pozarządowych. 

Organizacje mogą liczyć na 

pomoc, gdy chcą rozszerzyć 

swoją działalność, 

współpracować z innymi 

samorządami. Intensywnie 

działa lokalna rada pożytku 

publicznego/zespoły/fora 

konsultacyjne itp. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

   

 

                                                ŚREDNIA OCEN 

 

 

4,67 

 

4,67 

 

4,33 

 

3,67 

 

2,67 

 

 

Wyniki z badania drugiego zostały zestawione z wynikami samooceny w badaniu pierwszym 

i przedstawione w poniższej tabeli. 



                                                       
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej  w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

Tabela 2. Zestawienie ocen współpracy międzysektorowej  

Płaszczyzna 

współpracy 
Ocena 

Opis ułatwiający ustalenie 

oceny 

Powiat Olecki Gmina Olecko 
Gmina Kowale 

Olecki 
Gmina Świętajno Gmina Wieliczki 

I II Różnica I II Różnica I II Różnica I II Różnica I II Różnica 

T
w

o
rz

en
ie

 p
o

li
ty

k
 p

u
b

li
cz

n
y

ch
 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Nie diagnozujemy wspólnie 

problemów i potrzeb 

mieszkańców, nie wymieniamy 

się informacjami, nie 

współtworzymy/konsultujemy 

istotnych dokumentów, aktów 

prawa lokalnego, program 

współpracy to fasada.  

  

1 

  

2 

  

1 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 1-ki lub 3-ki 
  2 4       

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Czasem współpracujemy ze sobą, 

ale nieregularnie. Nie wszystkie 

polityki (w tym dokumenty, 

prawo lokalne itp.) podlegają 

konsultacjom. Programy 

współpracy, choć istnieją, to nie 

satysfakcjonują jednej ze stron, są 

sztampowe – nie do końca 

odzwierciedlają lokalne potrzeby, 

nie zawsze przekładają się na 

realia. 

3    3  3 3 3 3 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 3-ki lub 5-ki 
 4    4     

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Wspólnie tworzymy wszystkie 

ważne polityki i dokumenty, 

konsultujemy je, wymieniamy się 

informacjami. Programy 

współpracy odzwierciedlają 

prawdzie relacje między nami i 
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gwarantują ich poprawność.  

R
ea

li
za

cj
a

 z
a

d
a

ń
 p

u
b

li
cz

n
y

ch
 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Samorząd prawie nie organizuje 

konkursów ani nie zleca 

organizacjom prawie żadnych 

zadań. Administracja nie wspiera 

też organizacji w żaden inny 

sposób, czy to poprzez 

udostępnianie lokali, czy innego 

rodzaju pomocy pozafinansowej. 

Organizacje nie uczestniczą też w 

ocenie realizacji zadań. Zupełnie 

nie są zawierane formalne 

partnerstwa dla rozwiązywania 

wspólnych problemów. 

  

1 

  

1 

  

1 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 1-ki lub 3-ki 
          

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Organizowane są nieliczne 

konkursy dla organizacji 

pozarządowych, zadania 

publiczne są też zlecane w innych 

trybach. Samorząd współpracuje 

tylko w niektórych dziedzinach, 

choć mógłby angażować 

organizacje w większym zakresie. 

Sporadycznie udzielane jest 

wsparcie majątkowe (np. 

udostępnianie pomieszczeń itp.). 

Samorząd unika angażowania 

organizacji w ocenę zadań, 

sporadycznie zdarza się 

zawiązywanie partnerstw dla 

rozwiązania wspólnych 

problemów. 

 

        3 3 
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4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 3-ki lub 5-ki 
4  4  4  4 4   

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd regularnie prowadzi 

konkursy dla organizacji 

pozarządowych, zleca też zadania 

publiczne w inny sposób. Co 

więcej, organizacje realizują 

zadania w bardzo różnych 

obszarach. W co najmniej kilku z 

nich istnieje stabilna współpraca, 

zawiązywane są formalne 

partnerstwa w różnych sprawach. 

Organizacje współuczestniczą w 

ocenie realizacji zadań 

publicznych 

 5  5  5     

R
o

zw
ij

a
n

ie
 i

n
fr

a
st

ru
k

tu
ry

 w
sp

ó
łp

ra
cy

 

1 – nie 

współpracuje 

się nam 

dobrze 

Organizacje w zasadzie nie mają 

szans uzyskać pomocy od 

samorządu – lokalu, porad, 

konsultacji. Nie istnieją żadne 

instrumenty wspierania 

pozarządowej infrastruktury (np. 

fundusz pożyczkowy czy centrum 

wspierania organizacji itp.). Nie 

istnieje baza lokalnych 

organizacji. 

  

1 

  

1 

  

0 

  

0 

  

0 

2 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 1-ki lub 3-ki 
        2 2 

3 – 

współpracuje 

się średnio 

Samorząd udziela pewnego 

wsparcia miejscowym 

organizacjom. Urzędnicy od 

czasu do czasu organizują 

szkolenia i udzielają 

organizacjom porady. Istnieje 

gremium/zespół, który można 
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określić jako lokalna rada 

działalności pożytku publicznego, 

nie pracuje on (ona) jednak zbyt 

intensywnie. Tylko niektóre 

organizacje mają realną szanse 

skorzystać z innych form 

wsparcia – lokali, sal 

konferencyjnych, promocji 

swoich działań poprzez media 

samorządowe itp. 

4 – ocena 

pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić 

się co do 3-ki lub 5-ki 
4  4 5 4 4 4 4   

5 – 

współpracuje 

się nam 

bardzo 

dobrze 

Samorząd inwestuje w rozwój 

organizacji na swoim terenie. 

Organizuje dla nich szkolenia, 

udziela wsparcia merytorycznego 

(np. porad prawnych), pomaga w 

organizacji konferencji, 

przedstawiciele administracji 

uczestniczą w spotkaniach 

środowisk pozarządowych. 

Organizacje mogą liczyć na 

pomoc, gdy chcą rozszerzyć 

swoją działalność, 

współpracować z innymi 

samorządami. Intensywnie działa 

lokalna rada pożytku 

publicznego/zespoły/fora 

konsultacyjne itp.  

 5         

ŚREDNIA OCEN   3,67 4,67 1,00 3,33 4,67 1,34 3,67 4,33 2,34 3,67 3,67 0,00 3,00 
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Współpraca i działalność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.) jest zadaniem własnym samorządów terytorialnych. 

Opisana jest w programach współpracy poszczególnych samorządów, opracowanych i wdrożonych zgodnie  

z ww. ustawą.  

 Służy umacnianiu więzi społecznych, budowaniu poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz 

zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności lokalnej. Jest wyrazem polityki władz powiatowych  i gminnych 

wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

ukierunkowanej na zapewnienie organizacjom jak najlepszych możliwości  działania, rozwoju  i współpracy.  

 

Z  pozdrowieniem - Realizatorzy projektu 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza 

w partnerstwie z Powiatem Oleckim 

 

 


