
PROJEKT

UCHWALA NR ..../20
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia .. ., 2020 r.

w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu wspolpracy Powiatu Staszowskiego
z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.
poz. 1057) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co nastejDuje:

§1

1. Przyjmuje si? do realizacji ,,Roczny program wspolpracy Powiatu Staszowskiego
z organizacjami pozarzaxlowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

2. Program obowi^zuje w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3. Program stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarzadowi Powiatu w Staszowie.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicz^cy Rady

Grzegorz Rajca



Roczny program wspolpracy
Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarz^dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
na 2021 rok
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I. WPROWADZENIE

Rada Powiatu w Staszowie deklaruje wol? wspolpracy z organizacjami pozarzaxlowymi oraz
innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego i wyraza intencj?
realizacji zadan Powiatu, w zakresach, gdzie jest to mozliwe, w scistym wspoldziaianiu
z nimi.

Program wspolpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi
podmiotami prowadza_cymi dzialalnosc pozytku publicznego zostal opracowany na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialamosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Za celowe uznaje si? coroczne wskazywanie wybranych obszarow dzialamosci powiatu,
realizacja, ktorych jest mozliwa we wspolpracy z zainteresowanymi organizacjami.
Glownymi czynnikami determinuja_cymi t$ wspolprac? s^ potrzeby Powiatu oraz potencjal
organizacji pozarz^dowych.

1. Ilekroc w programie jest mowa o:
1) ustawie nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacjach pozarza_dowych nalezy przez to rozumiec organizacje

pozarz^dowe i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) programie nalezy przez to rozumiec program wspolpracy Powiatu

Staszowskiego z organizacjami pozarzadowymi na rok 2021;
4) konkursie ofert - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert na realizacj?

zadan publicznych, o ktorytn mowa w art. 11 ustawy;
5) dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacj? w rozumieniu art. w rozumieniu art. 127

ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych;

6) zadaniach publicznych - nalezy przez to rozumiec zadania publiczne okreslone
w przepisach art. 4 ustawy;

7) rozporz^dzeniu - nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie wydane na podstawie
przepisow art. 19 ustawy;

8) Starostwie - nalezy przez to rozumiec Starostwo Powiatowe w Staszowie;
9) Powiecie - nalezy przez to rozumiec Powiat Staszowski;
10) Zarz^dzie - nalezy przez to rozumiec Zarz^d Powiatu w Staszowie.

2. Program obejmuje wspolprac? Powiatu Staszowskiego z organizacjami
pozarzadowymi dzialaj^cymi na rzecz Powiatu Staszowskiego i jego mieszkancow.



II. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

1. Giownym celem programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego
w srodowisku lokalnym, wyzwolenie potencjalu aktywnosci obywatelskiej
wrazliwosci spolecznej oraz umacnianie poprzez budowanie partnerstwa pomiedzy
Powiatem Staszowskim a organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jak rowniez wspieranie organizacji w realizewaniu
waznych celow spotecznych, tozsamosci regionalnej i kulturowej.

2. Celami szczegolowymi Programu s^:
1) podniesienie jakosci zycia i pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkancow Powiatu

poprzez zwi^kszenie aktywnosci organizacji,
2) stworzenie warunkow do powstania inicjatyw i struktur funkcjonuj^cych na rzecz

spolecznosci lokalnej,
3) wykorzystanie potencjalu i mozliwosci organizacji pozarz^dowych,
4) otwarcie na innowacyjnosc i konkurencyjnosc w wykonaniu zadan publicznych,
5) integracja organizacji realizuj^cych zadania publiczne,
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
7) racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow fmansowych,
8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow pochodz^cych z Unii Europejskiej

lub innych zrodel zewnetrznych, na realizacj^ zadan wlasnych Powiatu,
9) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej.

III. ZASADY WSPOLPRACY

Wspolpraca z organizacjami pozarz^dowymi prowadzona jest z poszanowaniem zasad
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji
i jawnosci.

1. zasada pomocniczosci powiat uznaje prawo obywateli do samodzielnego
defmiowania i rozwi^zywania problemow nalez^cych takze do sfery zadan
publicznych i w takim zakresie wspolpracuje z organizacjami, wspiera ich dzialalnosc
oraz w zakresie, uzasadnionym potrzebami wspolnoty samorz^dowej, umozliwia
realizacj^ zadan publicznych,

2. zasada suwerennosci stron -- wladze powiatu i organizacje nie narzucaj^ sobie
nawzajem swoich stanowisk, zadan, szanuj^c swoja^ niezaleznosc,

3. zasada partnerstwa - organizacje uczestnicz^ w identyfikowaniu i definiowaniu
problemow spolecznych, wypracowywaniu sposobow ich rozwi^zywania oraz
wykonywania zadan publicznych,

4. zasada efektywnosci - powiat przy zlecaniu organizacjom zadan publicznych,
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania srodkow publicznych
przestrzegaj^c zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogow
okreslonych w ustawie o fmansach publicznych,

5. zasada uczciwej konkurencji polega na rownym traktowaniu wszystkich
podmiotow ubiegaj^cych sie o realizacj? zadania publicznego,

6. zasada jawnosci - powiat udost^pnia wspolpracuj^cym organizacjom informacje
o zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych na realizacj^ zadan publicznych,
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w ktorych mozliwa jest wspolpraca z tymi organizacjami. Podstawowym
instrumentem upublicznienia informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Obszar wspolpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarzadowymi obejmuje sfer?
zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadajacym zadaniom powiatu.

V. FORMY WSPOLPRACY

Podstawowymi formami wspolpracy Powiatu z organizacjami w 2021 r. beda^
w szczegolnosci:

1) wzajemne informowanie si? o planowanych kierunkach dzialalnosci, wspoldzialania
w celu zharmonizowania tych kierunkow oraz o realizowanych zadaniach, poprzez:

a) publikowanie waznych dla obu stron informacji na stronie internetowej
Powiatu i w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) organizowanie spotkan dotyczacych ogolnych zasad wspolpracy i konkretnych
zagadnien zwi^zanych z realizacj^ Programu,

c) informowanie o dostejmych programach pomocowych, szkoleniowych,
konferencjach, itp.,

2) konsultowanie z organizacjami - odpowiednio do zakresu ich dzialania - projektow
aktow normatywnych stanowiacych przez Rad? w dziedzinach dotyczacych
dzialalnosci statutewej organizacji,

3) tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych
z przedstawicieli organizacji z przedstawicielami wlasciwych organow Powiatu,
Powiatowej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego, o ile zajdzie taka potrzeba,

4) organizowanie przez Powiat szkolen i doradztwa dla organizacji,
5) pomoc organizacjom w nawiazywaniu wspolpracy mi^dzynarodowej,
6) wspolne rozpoznawanie potrzeb spolecznosci lokalnej i wspolnego planowania dzialan

sluz^cych zaspokojeniu tych potrzeb,
7) prowadzenie wspolnych przedsiewzi^c, np.: organizacja imprez kulturalno

promocyjnych dotyczacych Powiatu, wspolorganizowanie konferencji, forum, szkolen
itp.,

8) udzielania rekomendacji organizacjom wspolpracujacym z Powiatem, ktore ubiegaj^
si? o doflnansowanie z innych zrodel,

9) pomoc w pozyskiwaniu srodkow flnansowych z innych zrodel, w szczegolnosci z Unii
Europejskiej,

10) sprawowania patronatu Starosty Staszowskiego nad przedsi?wzi?ciami
realizewanymi przez organizacje przy realizacji zadan objetych programem,

11) prowadzenie i stale aktualizowanie elektronicznej bazy o organizacjach
pozarzadowych, a w szczegolnosci realizujacych zadania publiczne,

12) udzielanie przez Powiat wsparcia pozafmansowego dla organizacji (bezplatne
udostejmianie sal urz?du, itp.),



13) udzielanie w trybie i na zasadach okreslonych w art. 19a ustawy tzw. malych grantow
na dofmansowanie realizacji pozakonkursowych zadan publicznych,

14) zlecanie realizacji zadari na zasadach okreslonych w ustawie, ktore moga^ miec formy:
a) powierzanie wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

fmansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zadan, wraz z udzielaniem dotacji na dofmansowanie ich

realizacji;
15) zlecenie realizacji zadan w trybie i na zasadach okreslonych w ust.7 art. 16 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Ustala si$ zadania priorytetowe, ktore moga^ bye realizowane przez organizacje
pozarza/dowe prowadz^ce dzialalnosc statutowq. w danej dziedzinie lub przy ich
wsparciu. Nalez^ do nich w szczegolnosci:
1) dzialalnosc na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,

piel^gnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej', obywatelskiej
i kulturowej, w zakresie:

a) organizowania na terenie Powiatu obchodow rocznic w celu upamietnienia
walki o niepodleglosc kraju, uroczystosci z okazji swiaj: panstwowych i innych
0 znaczeniu regionalnym, jubileuszy itp.,

b) organizowania inscenizacji historycznych, zawodow strzeleckich, krajowych
1 mi^dzynarodowych zlotow organizacji zlotow strzeleckich;

2) dzialalnosc na rzecz ochrony ipromocji zdrowia, w zakresie:
a) prowadzenia dzialan w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na

terenie powiatu,
b) organizowania dzialan na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialnosci

za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programow edukacyjnych
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, akcji honorowego
krwiodawstwa itp.,

c) wspierania organizacji i promocji bezplatnych badan profilaktycznych;
d) ochrona i promocja zdrowia, w tym dzialalnosc lecznicza w rozumieniu ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej.
3) dzialalnosc na rzecz kultury, sztuki, ochrony dobr kultury oraz ochrony

dziedzictwa narodowego, w zakresie:
a) organizowania imprez kulturowych, konferencji, dyskusji i prelekcji,

zwlaszcza zwi^zanych z promocj^ dziedzictwa kulturowego regionu
staszowskiego,

b) edukacji kulturowej i upowszechnianiu kultury,
c) wspierania przedsi^wziec kulturotworczych oraz roznorodnych imprez

kulturowych (plener malarski, rzezbiarski, literacki, turnieje rycerskie,
spotkania z kultury innych narodow, imprezy promuj^ce potrawy regionalne
i r^kodzielo artystyczne miejscowych tworcow);

4) dzialalnosc na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
w zakresie:



a) organizewania lub wspierania zaj^c, zawodow i imprez z zakresu kultury
fizycznej oraz rekreacji dla mieszkancow Powiatu w zakresie roznych
dyscyplin sportu,

b) wspierania dzialan sportowych promujacych Powiat przez kluby sportowe
iUKS,

c) wspierania dzialan sportowych propagujacych zdrowy i aktywny tryb zycia
wsrod mieszkancow powiatu,

d) wspieranie i rozwoj aktywnosci sportowej osob niepemosprawnych;
5) dzialalnosc wspomagafqca rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsiebiorczosci,

w zakresie:
a) wspoiorganizowania spotkan biznesowych w szczegolnosci dot. pozyskiwania

srodkow unijnych na rozwoj,
b) wspoiorganizowania spotkan podsumowujacych dzialalnosc przedsieWorcow;

6) dzialalnosc w obszarze turystyki i krafoznawstwa, w zakresie realizacji inicjatyw
na rzecz promocji produktu turystycznego powiatu, a takze szczegolnych
zabytkow czy samej historii powiatu i osob zasluzonych dla kraju, pochodz^cych
z terenu powiatu staszowskiego;

7) dzialalnosc na rzecz integracji eiiropejskiej oraz rozwijania kontaktow
i wspotpracy miedzy spolecznosciami, w zakresie wspoiorganizowania imprez pro
unijnych i na rzecz wspolpracy mlodziezy z roznych krajow;

8) dzialalnosc w obszarze pomocy Polonii i Polakom za granicq, w zakresie
wspolpracy z organizacjami zagranicznymi oraz samorzadami (wymiana
mlodziezy, doswiadczen, organizowanie spotkan);

9) dzialalnosc na rzecz intesracii i reintegracn zawodowej i spolecznei osob
zagrozonych wykluczeniem spolecznym, w zakresie:
• doflnansowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
• organizewania otwartych spotkan pomi^dzy organizacjami a przedstawicielami

samorzadu,

• pomocy w pozyskiwaniu srodkow i przy realizacji projektow,
• wzajemnego informowania sie o kierunkach dzialan i mozliwosci

wspoldzialania;
10) dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony prow dziecka, w zakresie:

• organizacji i wspomagania akcji propagujacych rodzicielstwo zast^pcze,
• profilaktyki uzaleznien,
• pomocy w pozyskiwaniu srodkow,

• dzialania w ramach zespolu interdyscyplinarnego.
11) promocia i orsanizacia wolontariatu - przy goto wanie mlodziezowych liderow

wolontariatu do realizacji dzialan na rzecz aktywizacji spolecznosci lokalnej;
12) dzialalnosc na rzecz pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob;
13) dzialalnosc na rzecz osob niepetnosprawnych.
14) dzialalnosc na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow wymienionych w

art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie w zakresie



realizacji zadan pozytku publicznego, w tym organizacja otwartego konkursu
ofert.

15) dzialalnosc wspomasaiqca roz\v6j wspolnot i spolecznosci lokalnych.
16) dzialalnosc na rzecz porzqdkn i bezpieczenstwa publicznego.
17) udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwiekszanie swiadomosci prawnej

spoleczenstwa.
18) dzialalnosc na rzecz ratownictwa i ochrony ludnosci.
19) przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym.
20) dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy.

2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek organizacji
Zarzad moze w drodze uchwaly wskazac inne niz okreslone w ust. 1 zadania, ktore
wymagaj^ realizacji, we wspolpracy z organizacjami na zasadach okreslonych
w ustawie.

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAM!)

Okres realizacji programu przyjmuje si$ rok kalendarzowy, mianowicie trwac b^dzie od
01.01.2021 r.-31.12.2021 r.

VIII. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

1. Wydzialy Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu prowadz^ bezposredni^
wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi, ktora w szczegolnosci polega na:

> wspieraniu realizacji zadan publicznych,
> konsultowaniu z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach

dotyczacych dzialalnosci statutewej organizacji,
> tworzeniu w miar? potrzeb wspolnych zespolow konsultacyjnych,
> organizewaniu i wspolorganizowaniu spotkan, konferencji, szkolen, ktorych

uczestnikami s^ przedstawiciele organizacji i samorzadu,
^ promowaniu dziaialnosci sektora pozarzadowego,
> przygotowaniu i prowadzeniu konkursow dla organizacji pozarz^dowych na

realizacj^ zadan publicznych,
> sporz^dzeniu sprawozdan ze wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi,
> podejmowaniu i prowadzeniu biezacej wspolpracy z organizacjami

pozarzadowymi.
2. Glownym koordynatorem wspolpracy powiatu z organizacjami pozarzadowymi jest

Wydzial Promocji i Wspolpracy z Zagranica_, ktory odpowiada za:
a) sporz^dzanie projektow uchwal Rady Powiatu, Zarz^du Powiatu oraz innych

aktow prawnych w zakresie wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi,
b) koordynacja prac zwi^zanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego

powiatowego programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz
ewentualnie programu wielolemiego,

c) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi, komorkami starostwa,
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami i organami
przy realizacji programow,
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d) wykonywanie sprawozdawczosci, ankiet i innych opracowan dotycz^cych
realizacji zadari okreslonych w ustawie i programach wspolpracy.

IX. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Biezacym monitoringiem w zakresie realizacji programu zajmuja^ si? poszczegolne
Wydzialy Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu, natomiast Wydzial
Promocji i Wspolpracy z Zagranic^ Starostwa dokona oceny realizacji programu
w sprawozdaniu przedkladanym Zarzadowi do dnia 1 maja 2022 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy za rok 2021 Zarzad przedstawi
Radzie w terminie do 31 maja 2022 r.

3. W sprawozdaniu przedstawiona zostanie ocena stanu wspolpracy Powiatu
z organizacjami pozarzadowymi w zakresie realizacji programu oraz uwagi, wnioski
i propozycje wyplywaj^ce ze wspolpracy, a takze efekty tej wspolpracy. Ponadto
Sprawozdanie z realizacji programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa.

4. Miernikiem efektywnosci realizacji programu s^ w szczegolnosci informacje
dotyczace:
a) liczby ogloszonych otwartych konkursow ofert na realizacj? zadari publicznych,
b) liczby ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert,
c) liczby zawartych umow na realizacj? zadania publicznego,
d) liczby umow zawartych w trybie art. 19a ustawy (poza konkursem),
e) liczby beneficjentow zrealizowanych zadan,
f) wysokosci srodkow flnansowych przeznaczonych z budzetu powiatu na realizacj?

zadari publicznych przez podmioty,
g) liczby projektow aktow normatywnych konsultowanych przez podmioty.

5. Podmioty programu moga^ zglaszac swoje uwagi, wnioski, propozycje i zastrzezenia
dotyczace realizacji programu podczas organizowanych spotkari z przedstawicielami
powiatu, jak rowniez bezposrednio do Wydzialu Promocji i Wspolpracy z Zagranic^.

6. Uzyskane podczas realizacji programu wszelkie informacje, uwagi, wnioski czy
propozycje dotyczace realizewanych projektow zostana^ wykorzystane w celu
usprawnienia biez^cej i przyszlej wspolpracy powiatu z podmiotami programu.

X. WYSOKOSC SRODKOW PRZEZNACZONYCH NA
REALIZACJI PROGRAMU

1. W roku 2021 na realizacj? zadari publicznych objetych niniejszym Programem
przeznacza si? planowan^ kwot? w wysokosci 716 120,00 zlotych (z tego 132 000,00
zl przeznaczono na bezplatn^ pomoc prawn^, 574 120,00 zl planuje si? przeznaczyc
na prowadzenie Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy typu B
w Kurozwekach, natomiast 10000,00 zl przeznaczono na male granty). Powyzsze
srodki zabezpieczone zostan^ w budzecie Powiatu.

2. Wysokosc srodkow fmansowych przeznaczonych na realizacj? zadari publicznych
w trybie art. 19a ustawy, stanowi najwyzej 20% dotacji planowanych w roku 2021 na
realizacj? zadari publicznych przez organizacje.
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3. Ostateczn^ kwot? srodkow przeznaczonych na realizacje zadan publicznych objetych
w niniejszym Programie okresli uchwala budzetowa.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

Roczny program wspolpracy Powiatu z organizacjami zostal opracowany w oparciu
o program wspolpracy na 2020 r. z uwzglednieniem doswiadczen wynikaj^cych z jego
realizacji. W opracowaniu programu uwzgl^dniono uwagi uzyskane w trakcie konsultacji
spolecznych przeprowadzonych w sposob okreslony w uchwale konsultacyjnej
Nr. LVIII/52/10 Rady Powiatu Staszowskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania projektow aktow prawa z rada^ dzialalnosci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego.
Projekt programu oraz ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji dot. programu zostal
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszen.
Z przeprowadzonych konsultacji sporzadzony zostat protokol zawierajacy m.in. dane
o wynikach konsultacji.

XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI
KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM
KONKURSIE OFERT

1. W celu realizacji zadan, ktore zlecane maj^ bye do realizacji organizacjom
pozarzadowym w otwartych konkursach ofert Zarz^d Powiatu wskazuje wydzialy
i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za organizacj^ konkursu oraz powoluje
Komisje Konkursowe i okresla warunki konkursow w drodze uchwaly.

2. W sklad poszczegolnych Komisji Konkursowych wchodzi:
- przedstawiciel Zarzadu,
- 2 przedstawicieli Starostwa ew. jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za
realizacj^ zadan z obszaru Programu, ktorego dotyczy otwarty konkurs,
- 2 przedstawicieli organizacji pozarza_dowych wskazanych przez organizacje
pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyl^czeniem osob
wskazanych przez organizacje pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
bior^ce udzial w konkursie,
- Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu osob wskazanych przez organizacje
pozarz^dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jezeli:
1) zadna organizacja nie wskaze osob do skladu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezma^ udzialu w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj^ wyl^czeniu na
podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
- Prace Komisji mog^ bye prowadzone w skladzie, co najmniej 3 osobowym.
3. Przewodnicz^cego Komisji Konkursowej wskazuje Zarz^d.
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4. Do zadari Komisji Konkursowych nalezy stwierdzenie prawidlowosci ogloszenia
konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedlozenie wynikow konkursow
do zatwierdzenia Zarz^dowi.
5. Konkursy oglasza si? poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszeri Starostwa
oraz zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Starostwa.
6. Termin do skladania ofert w odpowiedzi na ogloszony konkurs nie moze bye krotszy
niz 21 dni od dnia ukazania si? ogloszenia.
7. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spelnienie nastepuj^cych wymogow

(zawartych w ogloszeniu o konkursie ofert):
1) Oferta powinna bye zlozona w terminie okreslonym w ogloszeniu,
2) Do oferty nalezy dol^czyc:

a) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S^dowego, innego rejestru lub
ewidencji - odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany, poswiadczona kazda strona odpisu
,,Zgodnosc z oryginalem" przez osob? uprawnion^ statutowo do zaci^gania
zobowiazan maj^tkowych),

b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow skladaj^cych
ofert? wspolna^ niz wynikaj^cy z Krajowego Rejestru S^dowego lub innego
wlasciwego rejestru -- dokument potwierdzaj^cy upowaznienie do dzialania
w imieniu oferenta(-ow).

3) Oferta po winna bye zgodna z przedmiotem dzialania okreslonym w statucie
organizacji,

4) Oferta powinna bye podpisana przez osoby statutowo upowaznione do skladania
oswiadczen woli w zakresie spraw maja_tkowych, lub ustanowionego pelnomocnika
zgodnie z zapisami wynikaja_cyrrii z dokumentu okreslonego osobowosc prawn^,

5) Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie podlega ocenie,
6) Oferty zlozone w terminie podlegajq ocenie formalnej, przez co rozumie si?

weryfikacj? kompletnosci oferty z punktu widzenia wymogow wynikaj^cych
z ustawy i rozporz^dzenia oraz zawartych w ogloszeniu o otwartym konkursie ofert.

8. Oferty na realizacj? zadan publicznych, o ktorych mowa w ustawie podlegaj^
procedurze uzupelniania brakow formalnych. Uzupelnienie brake w formalnych
dotyczyc moze wyl^cznie:
- uzupelnienia brakuj^cych podpisow pod oferty, w przypadku, gdy wniosek nie zostal
podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaci^gania zobowi^zari
maja_tkowych,
- zlozenia podpisu pod zala_cznikami do oferty przez osob? uprawnion^ statutowo do
zaci^gania zobowiazan maj^tkowych,
- poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem zlozonych dokumentach przez osob?
uprawnion^ statutowo do zaci^gania zobowiazan maj^tkowych,
- uzupelniania o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

9. Wykaz wszystkich ofert, ktore wp!yn?ly w odpowiedzi na ogloszenie o konkursie wraz
z informacj^ o wynikach oceny formalnej i mozliwosci uzupelnienia brakow
formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogioszen Starostwa oraz na stronie
internetowej Starostwa w terminie ustalonym w ogloszeniu o konkursie. Braki
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formalne podlegajace uzupemieniu, organizacje moga^ uzupelnic w terminie 3 dni od
daty zamieszczenia listy.

10. W przypadku nie usuniecia brakow formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez mozliwosci kolejnego jej uzupelnienia.

11. Konkurs sklada sie z 2 etapow:
a) w pierwszym etapie nastepuje ocena spelnienia wymagan formalnych

poszczegolnych ofert,
b) w drugim etapie Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsza^ oferty w oparciu

0 dokonana^ ocen? merytoryczn% sporzadza protokol z wykonanych czynnosci
1 ustaleh oraz przedklada Staroscie - Przewodniczacemu Zarzadu.

12. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwykla^ wiekszoscia^
glosow, w obecnosci co najmniej polowy pelnego skladu. W przypadku rownej
liczby glosow decyduje glos Przewodniczacego.

13. Rozstrzygniecie Komisji nie jest wiaz^ce dla Zarz^du Powiatu, ma ono jedynie za
zadanie opiniowanie zlozonych ofert.

14. Informacje o organizacji, ktorej przyznano dotacje;, rodzaj zadan i kwot^ przyznan^
na ich realizacj?, oglasza Starosta poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszen
Starostwa oraz jego publikacje na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakonczenia post^powania
konkursowego.

XIII. PODSUMOWANIE KONCOWE

1. Tryb przyznawania dotacji, sposob jej rozliczenia oraz sposob kontroli i oceny
wykonania zadan zleconych do realizacji organizacjom pozarza_dowym
i podmiotom prowadz^cym dzialalnosc pozytku publicznego okresla ustawa
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r.,
poz. 688).

2. Zlecenie organizacji pozarzadowej realizacji zadania odb^dzie si? na podstawie
zawartej z t^ organizacj^ umowy na realizacj? tego zadania.

3. Wzory dokumentow zwi^zanych z realizacj^ Programu okresla rozporzadzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016r., w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do wspolpracy powiatu
z organizacjami pozarz^dowymi stosuje si? przepisy ustawy.
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Uzasadnienie

Powiat Staszowski wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym okreslone
w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym. Czesc tych zadan
Powiat realize wac moze we wspolpracy z organizacjami pozarzaxlowymi, prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego. Wspolpraca ta oparta jest wowczas na zapisach ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Na mocy
z art. 5a w/w ustawy Rada Powiatu w Staszowie zobowiazana jest do uchwalenia w terminie
do 30 listopada br. rocznego programu wspolpracy Powiatu Staszowskiego z tymi
organizacjami. W swietle powyzszego na rok 2021 przygotowano dokument pn.: ,,Roczny
program wspolpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021". Projekt programu zostanie poddany konsultacjom
z organizacjami pozarzadowymi w sposob okreslony w uchwale Nr LVIII/52/10 Rady
Powiatu Staszowskiego z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia szczegolowego
sposobu konsultowania projektow aktow prawa z rada^ dzialalnosci pozytku publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.
Program okresla zasady wspolpracy Powiatu z lokalnymi organizacjami pozarzadowymi i
pozwala na aktywny udzial tych organizacji w tworzeniu polityki rozwojowej Powiatu.
Realizacja Programu ma wspomoc dzialalnosc organizacji pozarzadowych, ktore potrafia^
znaczaco wplyn^c na rozwqj kazdej spolecznosci lokalnej i jakosc zycia jej mieszkancow.
Od poczatku 2016 roku na terenie Powiatu dzialaj^ punkty nieodplatnej pomocy prawnej,
majace na celu umozliwic osobom znajduja_cym sie w trudnej sytuacji materialnej bezplatnego
dostepu do pomocy prawnej. Glownym celem niniejszego Programu jest wykorzystanie
potencjalu tworczego lokalnych organizacji na rzecz wielokierunkowego rozwoju Powiatu
Staszowskiego oraz zapewnienie odpowiednich warunkow, sprzyjaj^cych zwiekszeniu
aktywnosci spolecznej mieszkancow regionu. W zwi^zku z powyzszym podjecie niniejszej
uchwaly jest prawnie uzasadnione.


