Uchwala Nr x...Iy..j.$Q.;20J.S
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia J$"f~d.łlf!Y'.'a.(Ło..~~.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r."

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 1445)
w związku z art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz.1118 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§l.
Uchwala się roczny "Program współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r."
w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

§ 3.

..

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r .
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Załącznik nr Ido Uchwały Nr.XJ.V./.S.q.l
Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia. l&.

Program

współpracy

pozarządowymi

powiatu

i podmiotami,

przasnyskiego

na

2016

rok

p"z.a zre v V" kc.

z organizacjami

o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego skupiają w swoich szeregach naj aktywniej szych i najbardziej wrażliwych na
sprawy społeczne i kulturalne mieszkańców powiatu przasnyskiego. Ich działalność
umożliwia rozwiązywanie wielu problemów prawnych i społecznych, pozyskiwanie środków
fmansowych oraz wyznaczenie dla wielu ludzi - społeczników, obszaru do aktywnego
działania. Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz
wysoki poziom realizowanych zdań powodują, że są postrzegane jako cenny partner
samorządu lokalnego.
Dostrzegając ich wartość i doceniając pracę, samorząd powiatu przasnyskiego, mając
na uwadze podniesienie jakości życia mieszkańców, deklaruje chęć współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
a także wyraża intencje wspólnej realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych tym programem.
Założeniami programu jest ustalenie jasnych i przejrzystych rozwiązań w zakresie
wspierania przez powiat działań organizacji pozarządowych. Określa on cele, zasady, zakres,
a także priorytetowe zadania publiczne, które powiat planuje realizować przy współpracy
z organizacj arni pozarządowymi w 2016 roku.
Postanowienia

ogólne

•

§1.
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) programie - rozumie się przez to Program współpracy powiatu przasnyskiego na 2016 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy,
4) powiecie - rozumie się przez to Powiat Przasnyski,
5) radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Przasnyskiego,
6) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Przasnyskiego,
7) konkursie
- rozumie się
wart. 11 ust. 2 i 13 ustawy,

przez

to

otwarty

konkurs

ofert,

o którym

mowa

_

).O/bv.

8) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt l lit. e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
9) komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną w celu zaopiniowania
złożonych ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy,
10) stronie internetowej - rozumie się przez to stronę internetową www.powiat-przasnysz.pl

Cel główny i cele szczegółowe

§ 2.
1. Głównym celem programu jest zintensyfikowanie
działań w sferze zadań publicznych
i pogłębianie kontaktów z organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe współpracy obejmują:
l) aktywizację środowiska społecznego powiatu przasnyskiego, poprzez włączanie
zainteresowanych organizacji do realizacji programów służących powiatowi,
2) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych szans
wobec innych podmiotów,
4) korzystanie z potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych.
Zasady współpracy

§ 3.
1. Podejmując współpracę z organizacjami powiat kierować się będzie następującymi
zasadami:
1) pomocniczości - oznacza to, że powiat podejmuje działania na rzecz pobudzania,
wspomagania i uzupełniania działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwia im
""realizację zadań własnych,
2) suwerenności stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami
kształtowane są z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej
działalności statutowej,
3) partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach
i w formach określonych w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów,
uczestniczą
w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych powiatu,
których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych,
4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji - oznacza to, stosowanie przejrzystych zasad współpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania działań wszystkich organizacji
pozarządowych,
6) jawności
- powiat udostępnia współpracującym organizacjom pozarządowym
informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych,

Zakres przedmiotowy

§ 4.
1 Zakres współpracy
ustawy.

obejmuje

sferę zadań publicznych, -o których mowa wart. 4 ust. 1

Formy współpracy

§ 5.
1. W spółpraca powiatu z organizacj ami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Do form współpracy o charakterze finansowym zalicza się zlecanie zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie, które obejmują:
l) powierzanie wykonywania
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
sfmansowanie ich realizacji,
2) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym
jest otwarty konkurs ofert.
4. Powiat może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert, który stanowi tryb uproszczony zlecania zadania w rozumieniu
art. 19a ustawy.
5. Otwarty konkurs ofert ogłasza zarząd, który określa warunki konkursu oraz dokonuje wyboru
oferty i wyznacza komórki organizacyjne do sprawowania kontroli merytorycznej
i finansowej nad realizacją zadań.
6. Do form współpracy pozafmansowej zalicza się w szczególności:
l) wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności stanowiących podstawę
prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców powiatu, poprzez:
a) udział przedstawicieli
organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących
działalność -pożytku -publicznego w -posiedzeniach rady powiatu oraz komisji rady
powiatu,
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach
sfery publicznej,
c) publikowanie informacji na powiatowej stronie internetowej,
2) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
3) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego z terenu powiatu,
4) tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
opiniującym.
5) Realizacja innych form wsparcia organizacji, które obejmować mogą:
a) bieżącą wymianę informacji między powiatem a organizacjami,
b) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
c) współorganizację
szkoleń
i spotkań
w celu
zwiększenia
sprawności
funkcjonowania organizacji pozarządowych,
d) doradztwo w zakresie działalności organizacji,

e) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np.
w przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków konkursowych, sprawozdań
i rozliczeń,
f) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń oraz udzielanie w miarę możliwości
wsparcia technicznego urządzeń będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego,
g) promocję działalności organizacji i pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku
na stronach internetowych powiatu,
Priorytetowe

zadania publiczne

§ 6.
1. Priorytetowymi do realizacji zadaniami we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku będą:
l) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu
ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych,
b) wspieranie wydawnictw,
produkcji i przeglądów filmowych oraz imprez,
kulturalnych i artystycznych promujących walory, dorobek i osiągnięcia powiatu
przasnyskiego,
2) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a) wspieranie działań w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowego stylu życia
mieszkańców powiatu, w szczególności młodzieży szkolnej, dla której organem
prowadzącym jest powiat przasnyski,
b) wspieranie inicjatyw lokalnych i społecznych dotyczących działań informacyjnych,
wychowawczych i profilaktyki w walce z uzależnieniami,
c) wspieranie inicjatyw i działań dotyczących realizacji programów profilaktyki
zdrowotnej,
3) w obszarze edukacji publicznej:
a) wspieranie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla młodzieży, głównie szkół
ponadgimnazjalnych;
··programów
edukacyjnych,
współpracy z młodzieżą
zagraniczną,
b) wspieranie inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu.
4) w obszarze kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie sportu szkolnego, organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej,
b) organizację imprez sportowych, gminnych, powiatowych i ponadpowiatowych
promujących powiat,
c) wspieranie reprezentacji powiatu przasnyskiego w zawodach sportowych o zasięgu
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
5) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
a) organizacja zawodów sportowo - pożarniczych oraz turniejów i konkursów
o tematyce pożarniczej na szczeblu ponadgminnym.
b) organizacj a imprez oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym,
6) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) wspieranie
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
ze
środowiskiem,
b) aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) udzielanie wsparcia poprzez bezpośrednie poradnictwo i informację o zadaniach
i programach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) tworzenie
warunków
do uczestnictwa
osób niepełnosprawnych
w życiu
kulturalnym, sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce osób niepełnosprawnych,
e) udzielanie informacji o szkoleniach, konkursach, dotacjach,
f) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w Powiatowej Społecznej
Radzie do Spraw
Osób Niepełnosprawnych,
będącej organem doradczym
i konsultacyjnym,
g) zlecanie zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej,
h) zlecenie realizacji
zadania publicznego,
w zakresie pieczy zastępczej prowadzenie
na terenie
powiatu
przasnyskiego
placówki
opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego,
i) współorganizowanie
szkoleń, konferencji dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
j) zlecanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa.

Okres realizacji programu

§ 7.
1. Niniejszy program realizowany będzie od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Sposób realizacji programu

§ 8.
1. Realizacja programu odbywać się będzie poprzez:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
b) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
c) informowanie organizacji o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu na
realizacj ę zadań określonych w programie,
d) informowanie
partnerów społecznych o istotnych sprawach dla organizacji
pozarządowych na stronie internetowej www.powiat-przasnysz.pl
2. Podmiotami realizującymi program są:
l) Rada Powiatu - jako organ stanowiący i kontrolny, uchwalająca program,
2) Zarząd Powiatu - jako organ wykonawczy, realizujący program w zakresie bieżącej
współpracy z organizacjami, a w szczególności:
a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami programu,
b) zatwierdzania regulaminów konkursowych,
c) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
d) powoływania składu komisji konkursowej,
3) Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych w zakresie
całościowej koordynacji programu, a w szczególności:
a) przygotowania projektu programu,
b) przygotowania. projektu sprawozdania z realizacji programu,

4) Poszczególne wydziały i referaty merytoryczne starostwa i jednostki organizacyjne
w zakresie realizacji bieżącej współpracy i w ramach swoich kompetencji,
a w szczególności:
a) przygotowania regulaminów konkursowych,
b) publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert i wyników konkursu,
c) konsultacje z organizacjami sposobu wypełniania ofert,
d) koordynowanie sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane
w konkursach,
e) podpisywanie umów o dotację,
f) dysponowanie środkami na ten cel w ramach budżetu powiatu,
g) kontrolę i ocenę wykonania zadania pod względem merytorycznym,
h) kontrolę wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych,
i) kontrolę wydatkowania dotacji pod względem rachunkowym.
5) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie
powiatu lub dlajego mieszkańców bez względu na siedzibę danej organizacji w zalaesie
zadań samorządu powiatowego.

Wysokość środków planowanych

na realizację programu

§ 9.
l. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu
współpracy w roku 2016 wynosi 70.000,00 zł.
2. Wymieniona w § 9 ust. l kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany przez radę kwoty
budżetu w uchwale budżetowej, jak również stwierdzenia, że zadania można realizować
mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Powiatu w części
przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu powstawania niniejszego programu współpracy.

Sposób oceny realizacji programu

§ 10.
l. Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Powiatu
Przasnyskiego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego sprawozdania z jego realizacji
w terminie do 30 kwietnia 2017 r. oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy będą następujące informacje,
które będą stanowiły podstawę przygotowania sprawozdania:
l) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
2) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku obowiązywania programu
do roku poprzedniego,
3) udział środków wykorzystanych do planowanych,
4) liczba
organizacji
zainteresowanych
współpracą z samorządem powiatowym
w stosunku do roku poprzedniego.
3. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizowanych projektów będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej i przyszłej
współpracy powiatu z organizacjami.

Sposób tworzenia programu

iprzebieg konsultacji

§11.
1. Przygotowanie programu obejmuje realizację w zaplanowanych terminach następujących
zadań:
l) opracowanie projektu uchwały rady w sprawie rocznego programu i przedłożenie go
na posiedzeniu zarządu,
2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy
ogłoszeń;
3) rozpatrzenie złożonych przez organizacje pozarządowe opinii i uwag;
4) podanie do publicznej wiadomości wyników konsultacji,
5) przyjęcie uchwałą przez radę programu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
okres jego obowiązywania.
2. Zasady przeprowadzania konsultacji zostały określony Uchwałą Nr XLIII/268/l0 Rady
Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2010 w sprawie określenia zasad konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji i podmiotów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 196, poz. 5412).
Tryb powoływania

i zasady działania komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

do opiniowania ofert

§12.
1. Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań publicznych
powiatu przasnyskiego powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "komisją" w celu
zaopiniowania złożonych ofert w postępowaniu konkursowym.
2. Komisja działa tła podstawie art. 15 ust. 2a, . 2b i 2d do 2f ustawy oraz "Programu
współpracy powiatu przasnyskiego na 2016 rok 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"
3. Skład osobowy komisji powoływany jest uchwałą zarządu.
4. W stosunku do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz.
183) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Przy rozpatrywaniu ofert komisja bierze pod uwagę w szczególności:
l) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy,
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i posiadane kwalifikacje osób, przy
udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone wart. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne,
4) planowany
przez
organizację
pozarządową
lub podmioty
wyrmemone
wart. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania,

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) ocenę zgodności oferty z zakresem zadania oraz wymogami określonymi szczegółowo
w ogłoszeniu konkursowym,
8) ocenę zgodności celów statutowych oferenta z zakresem zadania.
6. Pracami komisji kieruje przewodniczący.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce
posiedzenia określa przewodniczący.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie .
.9. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru
ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub odrzucenie, przewodniczący
przedkłada zarządowi.
10. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
11. Organizacje, które przystąpiły do postępowania konkursowego, a nie otrzymały dotacji
otrzymują o tym fakcie zawiadomienie w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe
§13.
1. W sprawach nie uregulowanych w programie zastosowanie mają przepisy ustawy.
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