
      Załącznik nr 2 

do Uchwały Zarządu 

Powiatu Chrzanowskiego 

nr 209/108/2014  

z dnia 18 września 2014r.  

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

„Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 

 

L.p. Aktualny zapis programu 

 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1 §4 

Formy współpracy 
Współpraca pomiędzy 

Powiatem a podmiotami 

programu odbywać się może w 
następujących formach: 

1. zlecania realizacji zadań 

publicznych na zasadach 
określonych w ustawie; 

2. wzajemnego informowania 

się o planowanych 

kierunkach działalności; 
3. konsultowania projektów 

aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej 

tych organizacji; 

4. konsultowania projektów 
aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której 

mowa w art. 4 Ustawy, z 
Powiatową Radą Pożytku; 

5. tworzenia wspólnych 

zespołów o charakterze 
doradczym i 

konsultacyjnym; 

6. umowy o wykonanie 

inicjatywy lokalnej na 
zasadach określonych w 

ustawie; 

7. umów partnerstwa 
określonych w ustawie z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712 i 

Nr 157, poz. 1241); 

8. zlecania zadań w trybie 
pozakonkursowym na 

podstawie art. 19a ustawy;  

§4 

Formy współpracy 
Współpraca pomiędzy 

Powiatem a podmiotami 

programu odbywać się może w 
następujących formach: 

1. zlecania realizacji zadań 

publicznych na zasadach 
określonych w ustawie; 

2. wzajemnego 

informowania się o 

planowanych kierunkach 
działalności; 

3. konsultowania projektów 

aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej 

tych organizacji; 
4. konsultowania projektów 

aktów normatywnych 

dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której 
mowa w art. 4 Ustawy, z 

Powiatową Radą Pożytku; 

5. tworzenia wspólnych 
zespołów o charakterze 

doradczym i 

konsultacyjnym; 

6. umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej na 

zasadach określonych w 

ustawie; 
7. umów partnerstwa 

określonych w ustawie z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 

2009 r. Nr 84, poz. 712 i 

Nr 157, poz. 1241); 
8. zlecania zadań w trybie 

pozakonkursowym na 

 

Umożliwienie 

zaistnienia takiej formy 

współpracy, która 

aktywnie promuje 

działalność placówek 

dla osób z różnoraką 

niepełnosprawnością, 

działających na terenie 

powiatu 

chrzanowskiego. 

 

Starostwo Powiatowe 

rozsyła rokrocznie 

kartki świąteczne, które 

może zamówić w 

poszczególnych 

organizacjach, dając 

tym samym możliwość 

promocji twórczości 

osób 

niepełnosprawnych i 

wsparcia finansowego 

jednostek z 

zastrzeżeniem 

wykorzystania środków 

na rehabilitację 

społeczną. Istnieje także 

możliwość  zamówienia 

w organizacjach innych 

produktów; statuetki 

pamiątkowe, stroiki 

okolicznościowe lub 

wykonanie innych 

przedmiotów 

rękodzielniczych, 

służących promocji 



9. współdziałanie w 

pozyskiwaniu środków 

finansowych ze środków 
Unii Europejskiej i innych; 

10. współorganizacji 

konferencji, szkoleń, 

warsztatów itp.; 
11. nieodpłatnego 

udostępniania pomieszczeń 

i sprzętu w miarę 
posiadanych możliwości; 

12. obejmowania honorowym 

patronatem Starosty 
przedsięwzięć 

realizowanych przez 

podmioty programu; 

13. udzielania rekomendacji i 
referencji podmiotom 

programu; 

14. wspieraniu powiatowych 
organizacji posiadających 

status pożytku publicznego 

w pozyskiwaniu środków z 
odpisu podatku 1% (udział 

w kampanii województwa 

małopolskiego 

poświęconej popularyzacji 
odpisu 1%); 

15. promocji podmiotów 

programu podczas 
wydarzeń, których 

organizatorem jest Powiat. 

podstawie art. 19a ustawy;  

9. współdziałanie w 

pozyskiwaniu środków 
finansowych ze środków 

Unii Europejskiej i innych; 

10. współorganizacji 

konferencji, szkoleń, 
warsztatów itp.; 

11. nieodpłatnego 

udostępniania 
pomieszczeń i sprzętu w 

miarę posiadanych 

możliwości; 
12. obejmowania honorowym 

patronatem Starosty 

przedsięwzięć 

realizowanych przez 
podmioty programu; 

13. udzielania rekomendacji i 

referencji podmiotom 
programu; 

14. wspieraniu powiatowych 

organizacji posiadających 
status pożytku publicznego 

w pozyskiwaniu środków 

z odpisu podatku 1% 

(udział w kampanii 
województwa 

małopolskiego 

poświęconej popularyzacji 
odpisu 1%); 

15. promocji podmiotów 

programu podczas 

wydarzeń, których 
organizatorem jest Powiat. 

16. Zakup materiałów 

promocyjnych; kartek 
okolicznościowych, 

upominków oraz stroików 

świątecznych, statuetek 
okolicznościowych 

wykonanych przez osoby z 

niepełnosprawnością w 

ramach WTZ/ ŚDS/ 
Świetlic Terapeutycznych 

i in. 

Powiatu 

Chrzanowskiego a 

jednocześnie 

promujących działania 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich 

rehabilitacji społecznej 

oraz wspieranie i 

promowanie twórczości 

osób 

niepełnosprawnych a co 

za tym idzie 

przeciwdziałanie i 

łagodzenie 

negatywnych skutków 

marginalizacji 

społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa organizacji 

 

 

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej 

 

Adres organizacji 

 
32-540 Trzebinia ul. Luzara 1 

Cele statutowe organizacji 

 

OTACZANIE OPIEKĄ I ŚWIADCZENIE POMOCY 

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO  

I CHORYM PSYCHICZNIE 

Numer telefonu/adres e-

mail organizacji 

 

32 612 13 75  

trzebiniawtz@poczta.fm 

 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu  

 

Katarzyna Szarzyńska 

 

Numer telefonu, e-mail 

 
501899927 trzebiniwatz@poczta.fm 

 

 

Uwaga: 

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 

2014 roku (liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą, faksem lub mailem na adres: 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych 

ul. Partyzantów 2 

32-500 Chrzanów 

z dopiskiem „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY” 

Fax: 32/625 79 46  

e-mail: pfp@powiat-chrzanowski.pl 

mailto:pfp@powiat-chrzanowski.pl

