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7.arządllPowiatu w Kolbuszowej
zdnia0T listopada2018r.
w sprawie przyjęcia projektu ,,Programu wspótpracy Powiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami
prowadzącymi działa|nośćpoźrytkupublicznego na rok 2019" oraz
przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjarni pozuządowymi oraz innymi podmiotami
poiytku publicznegona rok 20l9''.
prowadzącymidziałalność
Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
powiatowym(Dz,U. z2018 r.,poz.995zpóźn.zm.),w związku
o samorządzie
pozytku
z art, 5 ust. 5 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U, z 20|6 r., poz. 239 z póżn.zm.) uchwały
Nr XLVII/300/10Rady Powiafu w Ko|buszowejz dnia 23 września2010 r.
sposobukonsultowaniaz organizacjami
w sprawieokreśleniaszczegółowego
pozarządowymii podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24
pozytku publicmegoi o wolontariacie,
kwietnia 2003 roku o działalności
projektówaktów prawamiejscowego
Zarzad Powiatu w Kolbuszowei
uchwaIa,co następuje:
s 1. Przyjmuje się projekt ,,Programu współpracy Powiatu
Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi dział'a|ność
poĄrtku publicznego na rok 20l9'', w brzmieniu jak
zał'ącznikdo niniejszej uchwĄ.
$ 2. 1. Uruchamia się proces konsultacji z organizacjamipozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie - projektu ',Programu
współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działa|ność
pożytku publicznego na rok

20t9".

2. Celem konsultacjijest przygotowanie,,ProgramuwspółpracyPowiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjarnipozarządowymioraz innymi podmiotami
prowadzącymidziałalność
poży.tku
publicznegona rok 2019''.
3' Konsultacje,o których mowa w ust. l zostanąprzeprowadzoneod
08 listopada
2018 r. do 22 listopada
20I 8 r.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. l zostaną przeprowadzone
w formie:

I ) umieszczeniaprojektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej
pl
PowiatuKolbuszowskiego
: www.bip.powiat.
kolbuszowa.
2) Umieszczenia projektu Programu na stronie intemetowej Powiatu
www.powiat.kolbuszowski.pl
Kolbuszowskiego:
3) umieszczenia projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
StarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,
4) pisemnego wyraiLeniaopinii, uwag, wniosków na temat projektu
,,Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z otganizacjarni
pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzqcymi działalność
pozytkupublicznegona rok 2019".
5. Pisemneopinie,uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem
należyskładaó
w terminie wskazanym w ust. 3 w sekretariacieStarostwa Powiatowego
poczty (decydujedatawpĘwu
w Kolbuszowejlub przesłaćza pośrednictwem
do urzędu)na adressiedzibystarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,ul' l l-go
Listopadal0' 3ó-l00 Kolbuszowa.
6. Podmiotamiuprawnionymido udziałuw konsultacjachsą organizacje
pozarządowe
i podmiotywymienionew art.3 ust. 3 ustawyz dnia24 kwietnia
poĄrtku publicznegoi o wolontariacie,prowadzące
2003 t. o działalności
pożytkupublicznegona tereniePowiatuKolbuszowskiego.
działalność
$ 3. Wykonanieuchwałypowierzasię SekretarzowiPowiatu.
$ 4. Uchwaławchodziw Ęcie z dniempodjęcia.
Czlonkowie Zarząlltl Powiatu :

l . JózefKardyś

2. Wojciech
J.

JózefPrymon

4. RyszardSuki
5. HenrykWojdyło

Załącznikdo uchwĄ NJ u3lttlrf0|8
Zaządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 07 listopada2018r.

PRoGRAM wsPÓŁPRAcY PoWIATUKoLBUszowsKIEGo
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2019
RozdziałI. cEL GŁÓWNY I CELE szczBcÓŁowE

PRoGRAMU

s l.
Ce|em głównym Programu jest budowanie pańnerstwa pomiędzy Powiatem
Kolbuszowskim a organizacjamipozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośćpożytku publicmego, służącemurozpozlawaniu i zaspokajarriu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu
problemówlokalnejspołecmości.

$2.
Celami szczegółowymiProgramusą:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców
powiatu,
racjonalnewykorzystarrieśrodkówfinansowych,
integracja organizacji loka|nych obejmujących zakresem działaria sferę zadan
publicznych,
otwarciena innowacyjnośó
i koŃurencyjnośćw wykonywaniuzadń publicznych,
promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
wzmocnienie potencjafuorgarrizacjipozarządowychi rozwój wolontariatu,
poprawajakościusfug publicmych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonarrią
umocnieniew świadomości
społecznejpoczucia odpowiedzialności
za siebie i swoje
otoczenie.

Rozdział
II. zAsADY wsPÓŁPRAcY
$3.
WspóĘraca Powiatu Kolbuszowskiego z orguńzacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotamiprowadzącymidziałalnośó
pożytkupublicznegoodbywa się na zasadach:
l.

pomocniczości_ omacza to' że powiat respektując odrębnośći suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego
definiowania i rozwią4rwania problemów, w tym należącychtakie do sfery zadan

3.
A

6.

7.

8.

9.

publicznych i w takim zakresie na zasadach określonychw stosownych aktach
normatywnychwspieraich działalność'
niezależności_ władze samorządowe i organizacje społeczne nie pretendują
do narzucaniasobie nawzajemzadań,szulując swoją autonomięzgłaszająwzajemne
propozycjei deklarujągotowość
wysfuchaniapodobnychpropozycji drugiejstrony,
finansowaniaprzedmiotowego środkifinansowez Programu są przyznav,lanena
przedsięwzięciaspójne z priorletami wspołpracy,a nie dla określonych
podmiotów,
wspieraniapodmiotowego podmiotowodo konkretnychorganizacji są skierowane
pozafinansowe formy pomocy, konsultacje, szkolenia, ułatwianie kontaktów
społecznych,
rekomendacj
e,
poryskiwania dodatkowych środków- samorządpowiatu preferuje te podmioty,
które stosujązasadę wspołfinansowaniadanego przedsięwzięciatj. w kosztorysie
zgłoszonejofeĘ współpracywykazująśrodkiwłasnei sponsorów,
partnerstwa _ organizacje pozarządowe na zasadach i formach określonych
w ustawach uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których
rozwiązywaniestanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowaniu sposobów
wykonaniazadań pub|icznychprzez właściwy
organadministracjipub|icznej,a także
w wykonywaniu Ęch zadań,
efektywności_ samorządpowiatu przy z|ecaniu organizacjompozarządowymdo
realizacji zadan publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środkówpublicznych' przestrzegajączasad uczciwej konkurencji oraz
z zachowaniemlvymogów określonych
w ustawieo finansachpublicznych,
uczciwej konkurencji i jawności- samorządpowiatu udostępniawspołpracującym
z nimi organizacjami pozarządowymiinformacje o zamiarach, celach i środkach
przeznaczonychna realizacjęzadanpublicznych' w których możliwajest współpraca
z Ęmi organizacjami,
suwerenności
stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami
kształtowane
będąz poszanowaniemwzajemnejautonomii i niezależności
w swojej
działalności
statutowei.
Rozdzial III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

s4.
Przedmiotem współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z podmiotami prowadzącymi
pożytkupublicznegojest:
działalnośó
I. rea|izacjazadanokreślonych
w obowiązującychustawach,
2. podwyŻszenie
efektywności
działańkierowanychdo mieszkańcówpowiatu,
3. konsultowanieprojektów uchwał Rady Powiatu Kolbuszowskiego na etapie ich
tworzenią
4. określenie
potrzebspołecznychi sposobuich zaspokajania.

RozdziałIV. FORMY wsPoŁPRAcY

$s.
l.

Zlecenierealizacji zadanpowiatuorganizacjomodbywasię poprzez:
1) powierzenie wykonania zadarl publicmych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanieich realizacji,
2) wspieranie wykonywania zadan publicznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanieich realizacii.
podmiotom współpracującym
3 ) udzielanie rekomendacji organizacjom i
z PowiatemKolbuszowskim,które ubiegająsię o dofinasowarriez innych źródeł'
4) udzielanie organizacjom i podmiotom wsparcia merytorycmego przez
pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

i wspołdziałania
2 . Wzajemneinformowaniesię o planowanychkieruŃach działa|ności
w celu ńarmonizowania Ęch kieruŃów odbywasię poprzez:
1) publikowanie na stronie intemetowejpowiatu wa:żnychinformacji dotyczących
działanpodejmowanychprzez powiat w zakresie wspóĘracy z organizacjarni,
2) publikowaniena stronieintemetowejpowiatu na wniosek organizacji informacji
o przewidywanychlub realizowanychw 2019 roku zadaniachsfery publicmej,
których realizacja odbywa się w oparciu o środki inrre niż wynikające
z Programu oraz innych włźnychinformacji przekazanych przez organizacje.

3 . Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalnościorganizacji odbywa się na zasadach okreś|onych w uchwale
Nr XLVII/300/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 września2010 r.
w sprawie określeniaszczegółowego sposobu konsu|towania z orgarizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicmego i o wolontariacie,
projektówaktów prawamiejscowego.
4. Do innych form wspołpracypowiatu z organizacjami naleĄ:
1) tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjaĘwnym'
2) promocja działalnościorganizacji uczestniczącychw realizacji Programu na
stronachinternetowychPowiatu.

Rozdziałv. PIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
$6.
1. Jako zadaniapriory.tetowe
samorządupowiatowegow roku 2019 okeślasię zadaria
z zakresu:

l) kulfury' sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
organizacja imprez o charakterzekulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieĘ
i osób starszych,
2) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgrrowania polskości oraz
rozwoju świadomości
narodowej,obywatelskiej i kulturowej,
3) sportu"kultury firycznej i rekreacji:
a) popularyzacja wśród dzieci i młodzieiy aktywności ftzycznej poprzez
organizacjęzawodów sportowych,
b) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych propagujących aktywny tryb
Ącia.
4) udzielania nieodlatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości
prawnej
społeczeństwa:
pomocy
5)
osobomniepełnosprawnym
i starszym,
ó) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej syruacji
życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a w szczególnościprzeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
7) wsparcia rodziny i systemupi eczy zastępcze:,
8) przeciwdziałaniauza|eżnieniomi pato|ogiomspołecmym,
9) ochronai promocjazdrowia.
2' Szczegółowy wykaz zadań, w ramach okreś|onychw ust. l, przyjmuje Zarząd
Powiatu w uchwale w sprawie ogłoszeniaotwartegokonkursu ofert na realizację
zadańpublicmych.

RozdziałvI. oKREs REALIZACJI PROGRAMU
$7.
NiniejszyProgramrealizowanybędziew okesie od l stycznia2019 r. do 3l grudnia
2019r.

RozdzialVII. sPosÓB REALIZACJI PRoGRAMU
$8.
Rea|izacja programu odbywa się przede wszystkim poprzez organizację otwartych
konkursów ofert na rea|izację zadan publicznych, które przeprowadza się wg
następujących zasad:
1. zlecenie rea|izacji zadan obejmuje w pierwszej kolejności zadania lzr7ane przez
Zaruąd Powiafujako pń orytetowe,
2. otwarty konkurs ofert og)aszaZarząd PowiaĘ

3. otwarty konkurs ofert ogłaszasię w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowejpowiatu oraz na tablicy ogłoszeńw budynku Starostwa ,
4. termin składaniaofert nie możebyó krótszy nii 2I dni od dnia Ńazania się ostatniego
ogłoszenią
5. konkurs ofeń przeprowadza komisja konkursowa powołanaprzez ZarządPowiatu.

VIII.wYsoKoŚc ŚnonxÓw PRzEzNAczoNYcH
Rozdział
NA REALIZACĘ

PRoGRAMU

$e.
Wysokośóśrodkówna rea|izacjęzadń publicznych objętych niniejszym Programem
w budżeciepowiatu.
zostanieokreślona
Rozdział IX. sPosÓB

ocEIYY REALIZACJI

PRoGRAMU

$ 10.
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie
mającena celu ocenęrealizacjiwykonaniaProgramu.
2. Celem ewaluacji za rok 20|9 będzie ocena wptywu Programu na wzmocnienie
organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następującewskamiki niezbędnedo oceny rea|izacji Programu:
l) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział
w realizacjiProgramu,
w realizacjęprogramu'
2) liczba osób zaangażowanych
3) liczba osób, które byty adresatamidziałanpublicmych ujętychw Programie'
4) wysokośćśrodkówfinansowych przemaczonych na realizację Programu'
5) wysokośćśrodkówfinansowych zaangażowanychprzez organizację pozarządowe
i inne podmioty w realizację zadan publicmych ujętych w Programie'
ó) liczba umów, które nie zostaĘ zrealizowane,
kwot udzie|onychdotacjiw poszczegó|nychobszarach.
7) wysokość
Rozdzial X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

PROGRAMU

$ ll.
Projekt Programu celem uzyskania ewentualnychuwag i propozycji został poddany
konsultacjizgodnie z zasadatn|określonymiw uchwaleNr )oVIV300/l0 Rady Powiafu
w Kolbuszowej z dnia 23 września2010 r. w sprawieokreśleniaszczegołowegosposobu
konsu|towaniaz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie'projektówaktów prawamiejscowego.

RozdziałXI. TRYB PowoŁYwANIA I zAsADY DZIAŁAIYIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIAOFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
$ 12.
przez organizacje opiniuje specja|nie do tego powotana komisja
oferty złożLone
konkursowa.
2. Imienny składkomisji konkursowej okreś|a
Zarząd Powiatu w formie uchwały.
3. W komisji nie mogą zasiadaćprzedstawicie|eĘch organizacji, które biorą udział
w konkursie, ani urzędnicy' którzy byliby w jakiś sposób zvńęani z organizacją
startującąw koŃursie.
l.

Rozdziałxll. PosTANowIENIA KoŃcowE
$ 13.
1. Zmiany niniejszegoProgramuwymagająformy przyjętejdla jego uchwalenia.
2. organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiqzana do zamieszczenia
w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinarrsowaniu
zadaniaprzez Powiat Kolbuszowski.

