Zal4cznik Nr

I

do Uchwaly

Nr

100/374116

Zarz4du Powiatu CBjewskiego
z dnia 28 pazdziemika 2016 r.

PrograE wsp6lpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarz4do$Tmi
oraz podmiotami wymi€liorymi w rrt. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci poirytku
publicznego i o wolontariacie ra 2017 rok

S

l. Ilekrci

w Programie jest mowa o:

- rczumie siQ przez to ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnofui poirytku
publicanego i o wolontariacie (Dz. U. 22014 t., poz. I I l8 z p6zn. zn.),

1) ustawie

-

2) o samon4dzie powiato\rym rfilei7 przez lo rozumie6 zar6wno olgaJry samorz4dowe,
jak jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, realizuj4ce okeslone zadania
publicae, nale24ce do zadai powiah! w tym Starostwo Powiatowe w Grajewie,

i

3) Powiecie - rozumie sig przez to Powiat Grajewski,
4) Z,orzqdz:e - rcz,Jnrrie siQ W.ezto Z.arzdPowiatu Grajewskiego,
5) Radzie - rozumie sig przez to RadQ Powiatu Grajewskiego,

6)

i

o

orgaDizacjach pozarz4dowych
innych podmiotach
ndezy WEz to rozumieo
organizacje i podmioty, o kt6rych mowa w art, 3 ustawy, prcuadz4ce na obszarze powiatu
grajewskiego dzialalnosd pozytku publicaego w rozumieniu ustawy,

-

a

-

7) uczestDikach Programu
rozumie sig porz
organzaqe pozarz4dowe oraz illne
podmioty prowadz4ce dzialalnoCd pozr.tku publicznego, o l16rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustarvy,
8) dotacji - rczumie sig przez !o dotacjQ w rozumieniu art. 126,127 ust. I plt I [it. e oraz afl.
221 \$aW z dfia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych @2.U. 22013 r., pz. 885
zpbin zm.),

9) konkursie - rozumie

l0) o

siQ przez

sferze zadari publicznych

to konku$ ofed, o kt6rlm mowa w alt. I I ust. 2 ustawy,

-

nalezy przez to rozumiei zadania, o kt6rych mowa w art. 4

ustawy,
1

l) o zadaniach powiattr &ialania

naleLy przez to rozumiei zadania publiczne, nalez4ce do zakresu
powiatu wedlug ustawy o samorz4dzie powiatowym.

$ 2. Celen gl6wnym Programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami

wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy na 2017 rok jest efektywne wykorzystanie spoleczrej
akqlvnoici w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w Powiatu Grajewskiego.
$ 3. Celami szczeg6lowymi Progmmu s4:

l) ksztahowade demokratycznego ladu spolecznego w Srodowisku lokalnym

poprzez

budowanie partnerstwa migdzy administracj4 publiczn4 a organizacjami,
2) umacnianie w (wiadomoSci spolecznej poczucia wsp6lodpowiedzialnodci za spolecarosi
lokaln4 i realizacjg jej potrzeb,

3) stwarzanie warunk6w do zwiQkszania ak$rnosci spolecznej mieszkanc6w Powiatu w
celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
4) budowanie spoleczenstwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywnosci spolecanej
dorostych, mlodziezy i dzieci, w tym dzialan wolontarystycznych,
5) uzupetnianie paez organizaQe dzialan Powiatu
j ednostki samorz4dowe,

w zakesie nie

obejmowanym przez

6) zwigkszanie udzialu mieszkanc6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w,
7) poznanie Srodowiska organizacji w powiecie.
8) promowanie

&ialalnosci organizacji pozazqdowych.

$ 4. Wsp6lpraca Powiatu z organizacjami opiera siE na zasadach:

pomocniczoSci, ld6ra oznacz4 2e Starosta zleca realizacjg zadari publicznych,
a organlLzacje zapewtiaj4 ich wykonanie w spos6b profesjonalny, terminowy i spehiaj4cy
oczekiwania odbiorc6w,

1)

2) suwerenno3ci stron, kt6ra oziacz4 2e stosunki pomigdzy Powiatem a organizacjami s4
poszanowaniem wzajemnej autonomii
niezaleznoSci
swojej
ksztaltowa[e

z

i

w

dzialalnoSci statutowej,

orncza dobrowoln4 wsp6lpracA rownorzgdnych sobie podmiot6w
w rozwiq4rraniu wsp6lnie zdefiniowanych problemdw i osi4ganiu razem wytyczonych
cel6q zgodnie z tq zasd4 partieny dq24c do kompromisu, uwzglgdniaj4 zglaszaoe

3) partne$twa, k16re

uwagi, wyja{niaj4 rozbieznoici, wysluchuj4 siebie nawzajem, wymieniaja poglady,
konsulhrj4 pomysly, wymieniajE informacje, akqr[nie uczestniczq we wsp6lpracy,
4) efektywaosci, kt6ra oalacza, )E partnerry uzlajq za podstawowe kryterium zlecania
zadan publiczrych osi4ganie maksymalnych efekt6w z ponoszonych naklad6w,
5)

uczciwej konkurencji i jaumosci, co omacza w szczeg6lno3ci, 2,e panlr.erq s4 rzetelni
i uczciwi, dzialania i procedury s4 przejrzyste, decyzje s4 obiektlvne, wszyscy
potencjalni reall?3;totzy zadan publicanych maj4 jednakowy dostQp do infomacji
i jednakowe mozliwoSci ubiegania sig o dotacje.
$ 5. Zakres przedmiotowy Prcgiamu obejmuje sferq zadan publicmych, o kt6rych mowa

w art. 4 ust. I ustawy.
Wsp6lpaca Powiatu z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy odbywa siE w szczeg6lnosci w nastgpuj4cych formach :
S 6.

realizacji zadai publicznych na zasadach okeslonych w ustawie
lub odrybnych przepisach poprzez:
1. Zlecania organizacjom

a)

ecatia uczestnikom Programu realizacji zadari publicanych na zasadach okrcSlonych

w ustawie,
b) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci,
c) konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakrcsu ich dzialani4 projekt6w

akt6w oormatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici statutowej tych organizacji,
d) tworzenia Zespoh Inicjatywuo
e) zawieranie um6w o

-

Doradczo - Konsultacyjnego,

wykonatie inicjatywy lokalnej na zasadach okreSlonych w ustawie,

f) zawieranie um6w pafinemtwa okreslonych w ustawie z dnia 6 gudria 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
g) wsp6lpraca z Radami Dzialalnosci Poz)1ku Publicznego.
h) powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji.
$ 7. Sfera priorytetowych zadan publicznych obejmuje zadania w zahesie:

Podtrzymrryania i upowszechniania tradycji narodowej, pielqgnowania polskoSci oraz
rozwoju SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
1,

a) rozbudzanie zamilowania do lokalnych tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych
(artystycznych) poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci, mlodzie2y i doroslych,

b) organizowanie i promowanie dzialan maj4cych na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowo-historyczne go,

i

imprez okolicznosciowych

i

patriotycmych przy
wspoludziale Srodowisk kombatanckich oraz wspieranie udziatu ich przedsrawicieli

c) organizowanie uroczystosci

w uroczysto(ciach patriotycznych.
2. Dzialaril

ia necz

i

a) organizowanie

os6b niepelnosprawnych:

promowanie !6znych

fom

integracji os6b niepehrcsprawnych

ze

Srodowiskiem,
b) organizowanie i promowanie dzialari maj4cych na celu zdanQ posta\tr spolecanych wobec
osob z niepelnosprawnosci4 inteleknralnq
c) popularyzacja osiqgnigd os6b niepelnosprawnych w tym na stronie intemetowej powiattl.
3.

Porz4dku

i

bezpieczeistwa publicarego oraz przeciwdzialania uzaleinieniom

i patologiom spolecanym:
a)

organizowanie r62norcdnych form spQdzania czasu wolnego, wypoczyrku letniego
zimowego z programem profilaktycznym dla &ieci i mtodzie2ry, w tym z rodzin
dysfimkcyjnych,

i

b) wspieranie <lzialari slui4cych harmonijnemu rozwojowi sprawnodci fizycznej
psychicanej wsr6d dzieci, mlodziezy i dorostych.
4. Wspiemnia i upowszechniania kultury
a) upowszechnianie

i

sfery

fizycaej:

kultury fizycznej poprzez propagowanie rctutych dysc,?lin sportowych

E{r6d dzieci, mlodziezy i doroslych,
b) promocja dzialari trener6w, instruktor6w omz sportowc6w osi4gaj4cych wybitne
we wsp6lzawodnictwie sportowym.
5. Dzialalnosd na rzecz os6b w wieku emerytalnym:
a) wspierarie

inicjatyw srodowiska ludzi starszych,

b) oiganizowanie

dzialai edukacyjnych, profi laktycznych i integracyj[ych,

6. Wspierania i upowszechniania dzialalno3ci na rzecz rodziny,

wyniki

Dzialalnofui wspomagaj4cej rozw6j spolecznosci Iokalnej - dzialania organizacyjne
edukacyjne wspieraj4ce wzost komp€tencji organizacji w dziedzinie wsp6lpracy oraz
?.

i

realizacji zadai publicznych z udzialem obywateli.
8.

Kultury:

i

promowanie wydarzei kulturalnych w Powiecie Gmjewskim o zasiEgu
Iokalnym, regionalnym, og6lnopolskim,

a) organizowanie

b) promocja dzialan i dokonan lokalnych trt6rc6w.
g 8,

Roczny Program wsp6lpracy
1 stycznia do 3l gudnia2017 r.
$

z

organizacjami na 201'7

r.

obowiqzuje od dnia

9. l. Ustala sig spos6b realizacji Programu i ocenyjego wykonania.

2. Podmiotami realizuj4cymi Program s4:
a) Rada Powiatu

w zakesie:

- okrestania kierunk6w rozwoju lokalnej polityki wspiemnia aktywnoSci organizacji
w sferze zadai publicznych,
- uchwalenia rocznego Fogramu wsp6lpracy powiatu z organizacjami,

b) Zarz4d Powiatu w zakresie:
- przygotowania Rocznego programu wsp6lpracy powiatu z organizacjami,
- zapewnienia Srodk6w finansowych na realizacjg Programq
- ogloszenia

otwatych konku$6w ofert na realizacjE zadan publicznych na

zasadach

okreilonych w ustawie,
- decydowania o przyaaniu dotacji i zawieraniu um6w na u,ykonanie zadai publicznych
i innych form pomocy poszczeg6lnym organizacjom.
c) Organizacje w zakrcsie:

- inicjowania &ialari pozafinansowych w sferze zadan pozytku publicznego,
- zglaszania swoich propozycji zadan publicztych do realizacji,

- stosowania obowiqzuj4cego trybu przystQpowania do konkursu ofert,
- zadan publicznych wspieranych lub powierzanych

do lealizacji zgodnie z warunkami

umowy,
- prawidlowego wykorzystania i rozliczenia Srodk6w otrzymanych na rcalbaclg zadan.

terminie do 3l maja 2018 roku, pnedlozy Radzie Powiatu sprawozdanie
z realizacji Programu z.a rok 2017 r, zawieraj4ce ilo6ciowe dane o udzielonych przez Powiat
bad, jego jednos&i organizacyjne formach wsparcia. Sprawozdanie zamieszcza sig
w Biuletynie lnformacji Publicznej. Oceny realizacji Programu dokonuje Rada Powiatu.
3.

Zav4{ w

4. Miemikami efektFvnosci realizowanego Programu s4:
a) ticzba organizacji realizuj4cych zadania publicme na rzecz spolecznosci lokalnej,

b) \rysokos6 6rodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu powiatu
publicznych przez organizacje,
c) liczba adresat6w poszczeg6lnych zadai publicznych,

rc

realizaclj zadai

d) liczba zadan publicznych zrealizowanych przcz orguizacje, kt6re zostaly zlecone
w drodze otwafiego konkursu ofert i trybu pozakonkursowego,
e)

liczba ofert zlozonych peez organizacje z wyszczeg6lnieniem zadai deconych
w otwartlm koDkursie ofert i w trybie pozakonkursowym,

f) liczba um6w zawartych z organizacjami na realizacjg zadari publicznych,
g)

liczby form wspolpracy Powiatu Grajewskiego

o

chankterze pozafinansouym,

czlonkami

sq

ze

z

organizacjami pozarz4dowymi
szczeg6lnym u\rzg.lgdnieniem dzialan, kt6rych

przedstawiciele organizacji pozarz4dowych.

$ 10. WysokoS6 Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg

Progamu zostanie

okeslona w uchwale Rady Powiatu w sprawie budzetu Powiatu Grajewskiego na 2017 r.
WysokoSd Srcdk6w planowanych na realizacjg Programu w 2017 r. wyniesie nie mniej niz
(slownie zlotych: dwadzie6cia tysigcy 00/100) zgodnie
ponizsz),rn
20.000,00

zl

z

zestawieniem. *

- dotacje celowe z bud2etu jednostki samorz4du terytorialnego udzielone w trybie alt. 221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadari deconych do realizacji organizacjom
prowadz4cpr dzialaho36 poz,tku publicznego - zadania w zakesie kultury fizyczrlrq - ne
mniej niz 6.000,00 zl (slownie zlotych: szedi tysiQcy /100)
- dotacje celowe z budzetu jednostki samorz4du terytorialnego udzielone w trybie art. 221
ustawy na finansowanie lub dofinansowdlie zadali zleconych do reatizacji organizacjom
prowadz4cym dzialalnos6 pozytku publicancgo
zaAania w zakesie wspieraDia osob
niepehosprawnych - nie mniej niz 6.(X)0,(X) zl (slownie zlotych: sze6i tysigcy 00/100)

-

z budzetu jednostki samorzqdu terrtorialnego udzielone w trybie art. 221
ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadai deconych do rcalizacji organizacjom
gowadz4clm &ialalmSC pozytku publicaego - podtrzymFranie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielqgnowania polskodci oraz rozwoju Swiadomotui narodowej, obywatelskiej
i kulturowej - nie mniej riiz 5.000,00 zl (slownie zlotych: piQd tysigcy 00/100)
- dotacje c€lowe

z budzetu jedDostki samorz4du terytorialnego udzieloDe w trybie art, 221
ustawy na finansowanie lub dohnansowanie zadari zleconych do rcalizacji organizacjom
prowadzqc),n dzialalnosd po4,tku publiczrego - zadania w zakrcsie r6horodnych zagrozeri
w sferze bezpieczeistwa publicznego - nie mniej niz 3.000,00 zl (slownie zlotych: trzy
- dotacje celowe

tysi4ce 00/100).

* W ramach realizacji zadan publicznych kwoty przedstawione w powy2sz]rm zestawieniu na
realizacjl poszczeg6lnych zadai mog4 byd znniejszone/przesunigte na inne rczdzialy
klasyfikacji budzetowej. Dotyczy to sytuacji, gdy nie zostanie zloirona oferta na dane zadanie
lub powstanie koniecano5d anniejszenia budzetu w czQSci przeaaczonej na realizacjg danego
zzrJarlia z waiarych prqczyn niemo2liwych do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu.
$ 11.

l. Przyjmuje siE spos6b

tworzenia Programu oraz ustala przebieg konsultacji.

2. Harmonog.am pmc nad przygotowaniem projektu Progmmu okresla terminy:
a) skladania przez orgadzacje propozycji do projektu,

b) opracowania projektq
c) skierowania projektu do konsultacji,
d')

tozpatrzenia zlo2.onych opinii i uwag do plojektu,

Fojektu pod obrady Rady Powiatu,
3. Harmonogram prac lad przygotowaniem projektu Programu omz ten Fojekt sq
publikowane tra stronie intemetowej powiatu www.starostwograjewo.pl oraz na ablicy
ogloszef w Starcstwie Powiatowym w Grajewie. Dodatkowo przesylane s4 organizacjom,
kt6re braty u&ial w konkursach w roku poprzednim bqd2 zglosity swoje propozycje i chgd
wspolpracy za poSrednictwem poczty elelffonicarcj b4d2 tradycyjnej.
e) skierowania

i propozycje dotycz4ce Fojektu Programu mozna sklada6 w terminie 14 dni od
jego umieszczenia na stronie intemetowej powiatu www.starcstwograjewo.pl, na stonie
Biuletynu Infomacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie bip.starostwograjewo.pl
oraz na tablicy ogloszei Starostwa Powiatowego w Grajewie, osobi6cie w Urzqdzie lub za
po3rednictwem poczty elektonicaej na adres starostwoeraiewo@Doczta.onet.Dl lub
tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strazacka 6 B, 19-200 Grajewo
4. Uwagi

(decyduje data stempla pocztowego).

Zgloszone sugestie
mozliwosci uwzglgdniane.
5.

i

uwagi dotycz4ce Programu bEdq analizowane

i w miarq

Po przyjqciu uchwaly przez RadQ Powiatu Program jest zzmieszrzany na stronie
intemetowejwuw.starostwosraiewo.pl. w Biuletynie Informacji Publiczlej Starcstwa
Powiatowego w Grajewie bip.starcstwograjewo.pl oraz na tablicy ogloszen w Starostwie
6.

Powiatowym w Grajewie.

nastEpujqcy tryb powolywania i zasady dzialania Komisji
konkrrsowych do opiniowania oferl w otwartych konkursach ofert.

$12. l. Ustala

sig

Komisje konkursowe pwolylane s4 w celu opiniowania ofert Aozonych Wez
orgatizacje pozarz4dowe w ramach ogloszonycltptzez Zarz4d otwartych kolkurs6w ofen.
2.

3. Komisje konkursowe powob.rane sq
ka2dego ogloszonego konkursu ofert.

Wez ZanAA w drodze uchwaly, odrgbnie dla

4. Komisja konkursowa sklada siE z:
a) przedstawiciela Zarz4du Powiatu Grajewskiego,

b) nie wiecej niz 3 przedstawicieli Starostwa Powialowego w Crrajewie,
c)

d)

przedstawicieli organizacji pozarz4douyctt, z rryl4czeniem os6b
reprezeutuj4cych organizacje pozarz4dowe bior4ce udzial w konkursie,

nie wiEcej ni2 3

bez udzialu os6b wskazaaych paez orgarizacje
pozarz4dowe lub inne podmioty prcwadz4ce dzialalno56 poirytku publicaego wyl4caie w
komisja konkursowa mo2o

dzi.Ll

przlpadkach okeSlonych w ustawie.

W pracach komisji konkursowej mog4 uczestniczyd takze z glosem doradczym osoby
posia<laj4ce specjalistycar4 wiedzt w dziedzinie obejmuj4cej z*res z dan publicznych,
5.

kt6rych konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa ocenia oferty pod wzgtgdem fomalnym, merytorycatlm
i fioansowym w oparciu o kryteria podane w ogloszeniu o konkursie.
7. Komisja konkusowa spotz4tzz zbiorcz4 kartl oceny merytorycaej, w kt6rej upisuje
liczbg punkt6w pr4znanych przez poszczeg6lnych czlonk6w komisji.

Z przebiegu konkursu komisja kookursowa sporz4dza protokol, w kt6rym zamieszcza
listQ ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji, a nastQpnie przekazr\e Zan$o\i.
Protokol podpisuje przeuodnicz4cy komisji.
8.

9.

Komisja ulega rozwiqzaniu po podjeciu pwez Zav4d decyzji,

w formie uchwaty,

o dofinansowaniu zgloszonych zadari.
10. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodnicz4cy

komisji uskazany w uch*ale

o powolaniu komisji konku$owej.
12. Do zadai

a)

Komisji konkursowej nale2y w szczeg6lno6ci:

formalna weryfikacja zlozonych ofelt pod wzglgdem zgodnosci ze wzolem oferty
okreSlonym w Rozporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dria
l7 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych
realizlniji zadzh publicziych oraz wzor6w sprawozdari z wykolania tych zadan (Dz. U.
z2o16 r., poz. 1300), prawidlowosci w;pelnienia, kompletnodci niezbgdnych zal4cznik6w,
teroinowosci zlo2enia,

b) mer,'torycana ocena ofert spelniaj4cych wymagania fonnalne,
c) propozycja podzialu 6rodk6w finansowych
realizujqcych.

na poszczeg6lne ?..t,nia

i

oferent6w je

13. Komisja konkursowa dokonuje ocely merytorycznej na formularar Karta oceny oferty
stosujqc skalQ punktowq. TrcSi formularza zawiera kryteria oke3lone w art. 15 ust. I ustawy.
14. NajkorzystDiejsz4 ofedq jest

t4 kt6rd

uzyskala DajwiQksz4 ilo6i puokt6w.

15. Komisja konkursowa sporz4dza prorokol

z przebiegu postgpowania i przekazuje go

7ao4dowi,.
18. Decyzjg o wyborze podmiot6w, kt6re uzyskab dotacjg oraz
podejmuje Starcsta wydaj4c stosowne Zarzqdzede.

o wysoko3ci dotacji

$ f3. Zarz4d Powiatu oglasza otwaty konkurs ofert na realizacjg zadai publicaych nie
pozniej niz do korica marca 20 I 7 r.
$ 14. W zakesie nieuregulowanym w Programie stosuje sig przepisy ustawy.

Zalqcznik Nr 2
do Uchwaty Nr 100/374116
Zarz4du Powiatu Graj ewskiego
z dnia28 paiAzlemika 2076 r.

Formularz konsultacji do projektu
,,Prograrnu wspr6lpracy Porviatu Grajewskiego z organizscjami pozarz4dowymi oraz
podmiotami wymienionymi rv art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci poiytku publicztrego
i o wolotrtariacie nr rok 2017."
Dane podmiotu zglaszajqcego proporycje
Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

Imig i nazwisko osoby zglaszaj4cej/status zglaszaj4cego w organizacji

Dane teleadresowe (adrcs, telefon, e-mail)

Opinie, propozycje zmisn zapis6w do projektu ,Progrrmu wsp6lpracy Powiatu
Grajewskiego z organizacjami pozarzqdowyni oraz podmiotami wymienionymi w .r't 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolootariacie na rok 2017."
wskazanie dotychczasowego
zapisu w projekcie
koDsultowanego dokumentu
(Daragraf. usteD, Dunkt)

Proponowane zrnienione
bEnienie zapisu lub tseici
nowego przepisu do ll6rego
odnosi sie opinia. prorozvcia.

Ime uwagi:

Data i podpis osoby zglaszaj4cej propozycje:

Uzasadnienie
wprowadzonych zmian

