UchwalaNr 51/.Li ,) tfolg
Zarządtl Powiatu w Ko|buszowej
z dnia 30 października20t9 r.
w sprawie przy1ęcia projektu ,,Programu wspóĘracy Powiatu
mi oraz innymi podmiotami
Ko lbuszowskiego z or ganizacjami pozarządowy
prowadzącymi działalnośćpoą/tku publicmego na rok 2020" otaz
przeprowadzeniakonsultacji projektu,,Programu wspóĘracy Powiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjani pozarządowymioraz innymi podmiotami
pożykupublicznegona rok 2020,,.
prowadzącymidziałalność
Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
powiatowym(Dz.U. z20L9 r.,poz.5|L zpóźn.zm.),w związku
o samorządzie
poĄrtku
z art.5 ust. 5 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 t. o działalności
(Dz' U. z 2019r., poz.688 z późn.zm.)uchwĄ
publicznegoi o wolontariacie
Nr XLVII/300/I0 Rady Powiatu w Kolbuszowejz dnia f3 września2010 r.
w sprawieokreśleniaszczegółowego
sposobukonsultowaniaz organizacjami
pozarządowymii podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
pożytkupubliczrregoi o wolontariacie,
kwietnia 2003 roku o działa|ności
projektówaktówprawamiejscowego
ZarzadPowiatuw Kolbuszowei
uchwala,co następuje:
s 1. Przyjmuje się pĄekt ,'Programu współpracy Powiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjamipozarządowymioraz innymi podmiotami
prowadzącymidziałalność
poŹy'tkupublicznegona rok 2020,,,w brzmieniujak
załącznik
do niniejszejuchwĄ.
$ 2. 1. Uruchamiasię proces konsultacjiz organizai1amipozarządowymi
i podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
pożytkupublicznegoi o wo|ontariacie- projektu ,,Programu
o działalności
współpracyPowiatu Kolbuszowskiegoz organizacjarnipozarządowymioraz
innymi podmiotamiprowadzącymidziałalność
poĄrtku publicznego na rok
2020".
2' Celem konsultacjijest przygotowanie,,ProgramuwspółpracyPowiatu
Kolbuszowskiegoz organizacjami pozuządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymidziałalność
pozytkupublicznegona rok 2020,,.
3' Konsultacje,o których mowa w ust' 1 zostanąprzeprowadzoneod
3I pażdziemika2019
r. do 14 listopada20119
r.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone
w formie:

I ) umieszczeniaprojeku Programu w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.powiat.kolbuszowa.pl
PowiatuKolbuszowskiego:
2) Umieszczenia projektu Programu na stronie internetowej Powiatu
: www.powiat.kolbuszowski.pl
Kolbuszowskiego
3) umieszczenia projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
StarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,
4) pisemnego wyrłŻenia opinii, uwag, wniosków na temat projektu
,,Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami
pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó
pożytkupublicznegona rok 2020''.
należyskładaó
5. Pisemneopinie,uwagi i wnioski wtaz z uzasadnieniem
w terminie wskazanym w ust. 3 w sekretariacieStarostwa Powiatowego
poczty (decydujedata wptywu
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 dnia 24 kwietnia
pożyku pub|icznegoi o wolontariacie,prowadzące
2003 r. o działalności
pożytkupubliczrregona tereniePowiatuKolbuszowskiego'
działalnośó
$ 3. WykonanieuchwaĘpowierzasię SekretarzowiPowiafu.
$ 4. Uchwaławchodziw Ęcie z dniempodjęcia.
CzłonkowieZarządu Powiatu:
l . JózefKardyś

2. Wojciech Cebula ..
3. Marek Kuna
4. JózefPrvmon
5. HenrykWojdyło

Załącznik
do uchwały
NI5l/Źd 1 /2ol9
ZarząduPowiatu w Kolbuszowej
z dnla30 oaźlziemika20l9 r.

PRoGRAM wsPÓŁPRAcY PoWIATU KoLBUsZowsKIEGo

Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2O2O

Rozdzia|I. CEL GŁÓWNY t CELE sZCzEGoŁowE

PRoGRAMU

s 1.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem
Kolbuszowskim a organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośćpoży'tkupublicznego, służącemurozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywnościobywatelskiej w rozwiązywaniu
problemów lokalnej społeczności.

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

poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców
powiatu,
racjonalnewykorzystanieśrodkówfinansowych,
integracja organizacji lokalnych obejmujących zaklesem działani'asferę zadań
publicznych,
otwarciena innowacyjność
i konkurencyjność
w wykonywaniuzadań publicznych,
promowaniei wzmacnianiepostawobywatelskich,
wzmocnieniepotencjałuorganizacji pozarządowychirozwój wolontariatu,
poprawajakościusługpublicznych i zapewnienieich efektywniejszegowykonania,
za siebie i swoje
umocnieniew świadomości
społecznejpoczucia odpowiedzialności
otoczenle.

Rozdzial II. ZASADY wsPoŁPRAcY

{i3.
Współpraca Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjamipozarządowymi oraz innymi
podmiotamiprowadzącymidziałalność
poż}.tku
publicznegcodbywa się na zasadach:
1. pomocniczości_ oznacza to, że powiat respektując odrębnośói suwerennośó
zorganizowanych wspólnot obyrvateli' uznaje ich prawo do samodzie|nego
definiowania i rozwipywania problemów, w tym należącychtakżedo sfery zadń

2.

J.

A

5.

6.

7.

8.

9.

publicznych i w takim zakresie na zasadach określonychw stosownych aktach
nonnatywnychwspiera ich działalnośó,
niezależności_ władze samorządowe i organizacje społeczne nie pretendują
do narzucaniasobie nawzajemzadań,szanującswoją autonomięzgłaszająwzajemne
propozycjei dek|arujągotowośówysłuchaniapodobnychpropozycji drugiejstrony,
finansowaniaprzedmiotowego_ środkifinansowe z Programu są przyznawanena
przedsięwzięciaspójne z prioryetami współpracy,a nie dla określonych
podmiotów,
wspieraniapodmiotowego podmiotowodo konkretnychorganizacji s4 skierowane
pozafinansowe formy pomocy, konsultacje, szkolenia, ułatwianie kontaktów
społecznych,rekomendacje,
pozyskiwania dodatkowych środków_ samorząd powiatu preferuje te podmioty,
które stosują zasadę współfinansowaniadanego przedsięwzięciatj. w kosztorysie
zgłoszonejoferty współpracywykazująśrodkiwłasnei sponsorów,
partnelstwa _ organizacje pozarządowe na zasadach i formach określonych
w ustawach uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których
rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowaniu sposobów
wykonania zadań pub|icznychprzez właściwy
organadministracjipublicznej,a takŹe
w wykonywaniutych zadań,
efektywności_ samorząd powiatu przy z|ecaniu organizacjompozarządowym do
rea|izac1i zadań pub|icznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystaniaśrodkówpublicznych, przestrzegając
zasad uczciwej konkurencjioraz
z zachowaniemwymogów określonych
w ustawieo finansachpub|icznych,
uczciwej koŃurencji i jawności samorządpowiatu udostępniawspółpracującym
z nimi organizacjami pozarządowymi informacje o zamiarach, celach i środkach
przeznaczonychna rea|izacjęzadań publicznych,w których możliwajest współpraca
z tyml organlzacjamr,
stron. oznacza to, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami
suwerenności
ksztahowanebędąz poszanowaniemwzajemnejautonomii i niezależności
w swojej
działalności
statutowei.
Rozdzial III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

$4.
Przedmiotem współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z podmiotami prowadzącymi
pożytkupublicznegojest:
działalność
1. rea|izacjazadań określonych
w obowiązującychustawach,
podwyższenie
2.
efektywności
działańkierowanychdo mieszkańcówpowiatu,
3. konsultowanie projektów uchwał Rady Powiatu Kolbuszowskiego na etapie ich
tworzenia,
potrzebspołecznychi sposobuich zaspokajania.
4' określenie

Rozdzia|Iv. FoRMY wsPÓŁPRAcY

s5.
l.

Zlecenie rea|izacjizadańpowiatuorganizacjomodbywa się poprzez:
l) powierzenie wykonania zadań pub|icznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanieich realizacji.
2) wspieranie wykonywania zadań pllb|icznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanie
ich realizacji,
3) udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom współpracującym
z PowiatemKolbuszowskim,które ubiegająsię o dofinasowaniez innych Źródeł,
4) udzielanie organizacjom i podmiotom wsparcia merytorycznego przez
pracowników starostwa Powiatowego w Ko|buszowej i Powiatowe Centrum
PomocyRodziniew Kolbuszowej.
i współdziałania
Wzajemneinformowaniesię o planowanychkierunkachdziałalności
w celu zharmonizowaniatych kierunków odbywa się poprzez..
1) publikowanie na stronie internetowejpowiatu waznych informacji dotyczących
działańpodejmowwtychprzez powiat w zakresiewspółpracyz organizacjami,
2) publikowanie na stronieintemetowejpowiatu na wniosek organizacjiinformacji
o przewidywanychlub realizowanychw 2020 roku zadaniachsfery publicznej,
których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające
z Programuoraz innych waznych informacji przekazanychprzez organizacje.

J.

Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz4cych
działalnościorganizacji odbywa się na zasadach określonych w uchwale
Nr XLVII/300/I0 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 września2010 r.
w sprawie określeniaszczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego.

4, Do innych form współpracypowiatuz organizacjamina|eŻy:
1) tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym,
2) promocja działalnościorganizacji uczestniczącychw realizacji Programu na
stronachintemetowychPowiatu.
Rozdzial V. PIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
$6.
l.

Jako zadania priorytetowesamorządupowiatowegow roku 2020 określasię zadania
z zakresu:

| ) ku|tury,sztuki,ochronydóbr kultury i dziedzictwanarodowego:
organizacjaimprez o charakterzekulturalnym skierowanychdo dzieci' młodzieży
i osób starszych,
2) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
narodowej,obywatelskieji kulturowej'
rozwoju świadomości
3) sportu,kultury fizycznej i rekreacji:
a) popularyzacja wśród dzieci i m|odzieŻy aktywności flzycmej popŻez
organizację zawodów sportowych,
b) organizacja imprez sportowo _ rekreacyjnych propagującychaktywny tryb
iycia.
4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
prawnej
oby"watelskiego,nieodpłatnejmediacji oraz zwiększenia świadomości
społeczeństwa:
i starszym,
5) pomocy osobomniepełnosprawnym
6) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a w szczególności
przeciwdziałaniuprzemocyw rodzinie,
7) wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępcze:,
8) przeciwdziałaniauzależnieniomi patologiomspołecznym,
9) ochronai promocjazdrowia.
2. Szczegołowy wykaz zadań, w ramach określonychw ust. |' przyjmuje Zarząd
Powiatu w uchwale w sprawie ogłoszeniaotwartegokoŃursu ofert na rea|izację
zadanpublicznych.
RozdziaM.

OKRES REALIZACJI

PROGRAMU

$7.
Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od l stycznia 2020 r. do 3| grudnia
2020 r.

RozdziałvII. sPosoB REALIZACJI PROGRAMU
$8.
Realizacja programu odbywa się przede wszystkim poprzez organizację otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, które przeprowadza się wg
zasad:
następujących
zlecenie realizacji zadan obejmuje w pierwszej kolejnościzadania uznane przez
Zarząd Powiatujako priorytetowe,
2. otwarty konkurs ofert ogłaszaZarząd Powiatu,
l.

3. otwarty konkurs ofert og|asza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowejpowiatuoraz na tab|icyogłoszeńw budynkuStarostwa'
4, termin składaniaofert nie możebyć krótszy niż 2l dni od dnia ukazaniasię ostatniego
ogłoszenia,
5. konkursofert przeprowadzakomisja konkursowapowo|anaprzez Zarząd,Powiatu.

Rozdzia|
vIlI. wYsoKoŚc ŚnonxÓw
NA REALIZACJE

PRZEZNACZoNYCH

PROGRAMU

lłe.
Wysokośćśrodkówna realizację zadan publicznych objętych niniejszym Programem
zostanieokreślona
w budżeciepowiatu.
Rozdzial IX. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
$ 10.
Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie
mającena celu ocenęrea|izacjiwykonaniaProgramu'
2. Celem ewa|uacji za rok 2020 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie
organizacjii partnerstwa.
3. Ustala się następujące
wskazniki niezbędnedo oceny realizacjiProgramu:
l) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział
w realizacji Programu,
2) |iczbaosób zaangażowanych
w realizacjęprogramu,
3) |iczba osób, które byłyadresatamidziałańpublicmych ujętychw Programie'
4) wysokośóśrodkówfinansowychprzeznaczonychna realizacjęProgramu,
5) wysokośćśrodkówfinansowych zaangaŻovłaiych
przez organizacjępozarządowe
i inne podmiotyw realizacjęzadańpublicznychujętychw Programie,
6) |iczbaumów, które nie zostałyzrealizowane'
7) wysokość
kwot udzielonychdotacjiw poszczególnychobszarach.
l.

Rozdział x. INFORMACJA o sPosoBIE TWORZENIA
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

PROGRAMU

{ il l '
Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został poddany
konsultacjizgodnie z zasadamiokreślonymiw uchwaleNr XLVII/300/I0 Rady Powiatu
w Kolbuszowej z dnia 23 września20l0 r. w sprawie określenia
szczegołowegosposobu
konsultowaniaz organizacjamipozarzqdowymii podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie,projektów aktów prawamiejscowego.

RozdziałxI. TRYB PowoŁYwANIA I zAsADY DZIAŁANIA
DO OPINIOWANIA OFERT
KOMISJI KONKURSOWYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

$ 12.
1. ofeńy złoione przez orgarizacje opiniuje specjalnie do tego powołanakomisja
konkursowa.
ZarządPowiatuw formie uchwały.
f . Imiennyskładkomisji konkursowejokreś|a
3. W komisji nie mogą zasiadaćprzedstawicieleĘch organizacji' które biorą udział
w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób zwiręani z organ|zacją
stańującąw konkursie.

Rozdzia|xII. PosTANowIENIA KoŃcowE
$ 13.
|. ZmiarryniniejszegoProgramuwymagająformy przyjętejdla jego uchwalenia.
2. organizacją w okesie otrzymywania dotacji, jest zobowiqzanado zamieszczenia
w swoich mateńałachinformacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadaniaprzez Powiat Kolbuszowski.

