UCHWAŁA NR XI/109/2011
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia "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 2012"
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) )
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się "Program 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 2012", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Brzyk

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149,
poz. 887.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209,
poz. 1244.
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Załącznik do Uchwały Nr XI/109/2011
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Program 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 2012.
§ 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 2012  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, głównie poprzez:
1) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej;
2) wsparcie rozpoznanych potrzeb mieszkańców w ramach zadań Powiatu Brzeskiego realizowanych
przez organizacje pozarządowe;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) efektywną i oszczędną realizację zadań publicznych;
5) wzmacnianie

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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.1) );
2) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.2) );
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;
9) małych dotacjach – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu przepisów art. 19 a 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.3) ) oraz art.
4 ustawy.
§ 5. W roku 2012 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia;
2) ochrony środowiska i ekologii;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4) kultury fizycznej i turystyki.
§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 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 zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
3) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
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;
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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) wspólna realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie.
§ 7. 1. Obowiązywanie Programu ustala sie na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 przez odrębne przepisy, gdy przemawiają za tym względy efektywności realizacji
zadań.
2. Otwarte konkursy ofert ogłasza Zarząd z zachowaniem warunków ustalonych w ustawie.
3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji
zadań publicznych, 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 podmioty
Programu.
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. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Zarząd może zlecić realizację
zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji, z zachowaniem warunków
ustalonych w ustawie.
7. 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. 1. Powiat na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w roku
2012 planuje kwotę 48.000,00 zł.
2. 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.
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§ 10. 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 uczestniczą w szczególności osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy otwarty konkurs ofert.
6. Członkowie

komisji

konkursowej

wybierają

spośród

siebie

przewodniczącego.

Funkcję

sekretarza komisji konkursowej pełni pracownik Urzędu.
7. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Komisja konkursowa dokonuje następujących czynności:
1) ocenia złożone oferty pod względem formalnym;
2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym
terminie;
3) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, dokonuje punktowej oceny, zgodnie ze
wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje wysokość dotacji;
4) sporządza protokół z prac komisji konkursowej.
9. Protokół z prac komisji konkursowej powinien zawierać:
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) liczbę punktów przyznawanych przez komisję konkursową, zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym;
6) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,
7) podpisy członków komisji konkursowej.
10. Komisja konkursowa przedstawia Zarządowi ocenę ofert wraz z propozycją dotyczącą
wysokości dotacji. 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.
§ 11. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Brzeskiego
w terminie do 30 kwietnia 2013 r. oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.
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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 któyrch 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.
§ 12. 1. Projekt Programu powstał na bazie "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 usatwy z dnia 24
kiwetnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011" z uwzględnieniem
zmian wynikających ze znowelizowanej 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

konsultowania

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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.

1)

.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211 i Nr 208, poz. 1241.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257,

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr

poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

149, poz. 887.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Brzyk
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