UCHWAŁA NR 589/2020
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy
Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2021"
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu konsultacji z radą działalności
pożytku

publicznego

lub

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami,

o których

mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2010 r., Nr 544,
poz. 4081), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu "Programu współpracy
Powiatu

Brzeskiego

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami,

o których

mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2021" - stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od 2 października 2020 r. do 8 października 2020 r.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym
mowa w § 1 ust. 1 w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzesku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu oraz Dyrektorowi Wydziału
Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzesku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Brzeskiego
Starosta: Andrzej Potępa

Strona 1 z 2

Wicestarosta: Maciej Podobiński
Członek: Ryszard Ożóg
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Załącznik do uchwały Nr 589/2020
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 października 2020 r.
Projekt programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021
§ 1.

1.

Głównym

celem

Programu

współpracy

Powiatu

Brzeskiego

z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - zwanego dalej "Programem",
jest kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie
partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które ma
służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu Brzeskiego.
2. Celami szczegółowymi są:
1)zwiększenie aktywności społeczności lokalnej;
2)wsparcie

rozpoznanych

potrzeb

mieszkańców

w ramach

zadań

Powiatu

Brzeskiego

realizowanych przez organizacje pozarządowe;
3)efektywna i oszczędna realizacja zadań publicznych;
4)wzmacnianie partnerskiej współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2)dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
3)organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, o której
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie;
4)innym

podmiocie

–

należy

przez

to

rozumieć

podmiot,

o którym

mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
5)Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Brzeski;
6)Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Brzeskiego;
7)Urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Brzesku;
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8)otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa
w art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 3. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej
konkurencji.
§ 4. Przedmiotowy zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami obejmuje zadania własne Powiatu określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 4 i art. 11 ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).
§ 5. W roku 2021 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6)prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa oraz udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
7)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
8)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji
Programu ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym obejmuje:
1)powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
2)wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
3)wspólną realizację zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
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3. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje:
1)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu
ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
2)wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym;
3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym przedstawicieli
organizacji

pozarządowych,

innych

podmiotów

oraz

przedstawicieli

właściwych

organów

administracji publicznej dla rozwiązywania problemów społecznych w obszarach wspólnego
zainteresowania w sferze zadań publicznych;
4)udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym
z Powiatem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
5)współudział w organizacji szkoleń, konferencji w celu podniesienia sprawności działania tych
organizacji oraz zwiększania efektywności współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami;
6)wspólną realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie;
7)współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku.
§ 7. 1. Obowiązywanie Programu ustala się na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Adresatami Programu są organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie
Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
§ 8. 1. Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom
realizacji zadań publicznych Powiatu odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub
w innym trybie określonym w ustawie.
2. Otwarte konkursy ofert ogłasza Zarząd z zachowaniem warunków ustalonych w ustawie.
3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek na
realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
4. Zarząd rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których
mowa w ust. 3 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom
publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków
finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
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5. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie
niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na
zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
6. Zakres i zasady wykonywania zadań publicznych przez wybraną organizację pozarządową lub
inny podmiot będą określane w pisemnych umowach Powiatu z organizacją lub podmiotem,
któremu udzielono wsparcia lub powierzono wykonanie zadania.
§ 9. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać realizacja priorytetowych zadań
wskazanych w obszarach współpracy Programu winna się odbywać z zachowaniem odpowiedniego
reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.
§ 10. 1. Powiat na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w roku
2021 planuje przeznaczyć kwotę 378.040,00 zł.
2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać
będzie uchwała budżetowa Powiatu na 2021 rok.
3. W przypadkach, gdy pozwoli na to stan środków budżetu Powiatu i będą za tym przemawiać
szczególne potrzeby społeczno-gospodarcze, współdziałanie w formie wsparcia lub powierzenia
wykonania zadań organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom może obejmować także
zadania inne niż określone w § 5.
§ 11. 1. Zarząd powołuje komisje konkursowe, których zadaniem jest opiniowanie ofert
złożonych w otwartych konkursach.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
5. W pracach komisji konkursowej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Funkcję sekretarza komisji konkursowej pełni pracownik Urzędu.
6. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Komisja konkursowa dokonuje następujących czynności:
1)ocenia złożone oferty pod względem formalnym;
2)po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, dokonuje punktowej oceny, zgodnie ze
wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje wysokość dotacji;
3)sporządza protokół z prac komisji konkursowej.
9. Protokół z prac komisji konkursowej powinien zawierać:
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1)imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
2)liczbę zgłoszonych ofert;
3)wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
4)wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;
5)ocenę złożonych ofert wraz z liczbą punktów przyznawanych przez komisję konkursową,
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
6)podpisy członków komisji konkursowej.
10. Komisja

konkursowa

przedstawia

Zarządowi

ocenę

ofert

wraz

z propozycją

ofert

najkorzystniejszych. Zarząd dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz
podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości.
11. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§ 12. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Brzeskiego oraz
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.
2. Realizacja Programu oceniana będzie w oparciu o następujące kryteria:
1)liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2)liczbę umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;
3)liczbę umów, o których mowa w pkt. 2, które nie zostały zrealizowane;
4)liczbę umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia;
5)wysokość

środków

finansowych

przekazanych

organizacjom

pozarządowym

i innym

podmiotom w poszczególnych obszarach zadaniowych.
§ 13. 1. Projekt Programu powstał na bazie "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia

2003 r.

o działalności

pożytku

publicznego

io

wolontariacie,

na

rok

2020” z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy.
2. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz
mieszkańców Powiatu, w sposób określony w uchwale Nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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3. Informacje o przebiegu konsultacji, o których mowa w ust. 2, zawiera sprawozdanie z tych
konsultacji podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na
stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego.
Zarząd Powiatu Brzeskiego
Starosta: Andrzej Potępa
Wicestarosta: Maciej Podobiński
Członek: Ryszard Ożóg
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