Elektronicznie podpisany przez:
Danuta Czesława Adamska-Czepczyńska
dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/160/2016
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2017 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) - Rada Powiatu w Kołobrzegu
postanawia:
§ 1. Uchwalić, po przeprowadzonych konsultacjach, Program Współpracy Powiatu Kołobrzeskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu
Danuta Adamska-Czepczyńska
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Załącznik
do Uchwały Nr XXII/160/2016
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 października 2016 r.

ROCZNY
PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
NA 2017 ROK
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Wstęp
Niniejszy program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ma on
na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do działania wymienionym podmiotom oraz
włączenie ich w system funkcjonowania powiatu na zasadzie partnerstwa. Program
wyznacza kierunki długofalowej współpracy, daje więc podstawy do budowy stabilnego
społeczeństwa obywatelskiego.
Do zadań samorządu należy tworzenie i wdrażanie modelowych rozwiązań sprzyjających
ożywianiu społecznej obecności mieszkańców w działaniach publicznych. Określanie przez
samorząd priorytetów i zakresu działań w sferze spraw społecznych służy wyznaczaniu
uznanych przez obywateli kierunków rozwoju, tak zasobów ludzkich, jak również
materialnych oraz potencjału stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego lub działających w jego sferze.

Najczęstszymi obszarami aktywności organizacji non – profit są:










pomoc społeczna,
promocja i ochrona zdrowia,
poprawa porządku i bezpieczeństwa w powiecie,
działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
działania na rzecz osób potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.

Jednym z zadań Powiatu Kołobrzeskiego jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którą tworzą jego mieszkańcy. Czynna współpraca z organizacjami pozarządowymi
umożliwia skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb konkretnych grup społecznych oraz sprzyja
tworzeniu się więzi społecznych. Dążenie władz samorządowych do osiągania pozytywnych
i trwałych rezultatów w sferze polityki społecznej nie jest możliwe bez udziału i akceptacji
obywateli. Rzeczywisty udział obywateli w tej dziedzinie, szczególnie poprzez działania
lokalnych wspólnot obywatelskich, przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb
mieszkańców oraz wzrostu poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Powiatu
Kołobrzeskiego. Działalność organizacji pozarządowych poszerza aktywność społeczności
lokalnej.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawa prawna
Program Współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, na rok 2017 został opracowany na podstawie
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa:
1) o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239
i poz. 395);
2) o podmiotach programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy;
3) o powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kołobrzeski;
4) o zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Kołobrzegu;
5) o starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu;
6) o konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2;
7) o wydziałach merytorycznych – należy przez to rozumieć wydziały Starostwa
Powiatowego w Kołobrzegu.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celami głównymi Programu są:
a) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych, w tym:
 organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich
na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego,
 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej powiatu,
 zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
b) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
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c) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych szans
w

realizacji

zadań

publicznych

przez

powierzanie

i

wspieranie

zadań

z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu
poprzez zwiększenie aktywności organizacji,
b) poprawa jakości usług publicznych,
c) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
e) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
f) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
g) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
h) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej
lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Powiatu.

III. ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących,
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów jednostek samorządu
terytorialnego, działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
statutowym działaniom tych organów. Należą do nich w szczególności:
1) stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
2) fundacje,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego.
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IV. REALIZATORZY PROGRAMU
1. Realizatorami Programu ze strony Powiatu Kołobrzeskiego są w szczególności:
a) Rada Powiatu w Kołobrzegu i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki finansowej
i społecznej powiatu,
b) Zarząd Powiatu w Kołobrzegu – w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu
poprzez określanie zadań priorytetowych, ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
zlecanie zadań oraz kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań,
c) Komisja Konkursowa – powołana w celu dokonywania otwarcia i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym,
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie realizacji zadań pomocy
społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
e) komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu:
– Wydział Organizacji i Spraw Społecznych,
– Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
– Wydział Edukacji i Kultury,
– Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,
– poszczególne wydziały merytoryczne – w zakresie bieżącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
2. Beneficjentami Programu ze strony organizacji w szczególności są:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

V. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest nieodzownym elementem systemu
polityki społeczno – finansowej.
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2. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy samorządu powiatu
z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których
realizacja związana będzie z udzielaniem pomocy publicznej.
3. Współpraca samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu
o następujące zasady:
a) zasadę partnerstwa, w myśl której organizacje pozarządowe uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wspieraniu sposobów
ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych,
b) zasadę efektywności, wynikającą z faktu wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zleconych
organizacjom pozarządowym,
c) zasadę uczciwej konkurencji, pozwalającą na udział w konkursach wielu
organizacjom pozarządowym. Kryteria oceny wniosków konkursowych są
identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorem zadania zostaje organizacja
pozarządowa, która przedstawi najkorzystniejszy projekt,
d)

zasadę

pomocniczości,

w

myśl

której

Zarząd

przekazuje

organizacjom

pozarządowym zadania własne, udzielając dotacji na ich realizację,
e) zasadę jawności, która polega na udostępnianiu organizacjom pozarządowym
informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych w budżecie powiatu
na realizację zadań publicznych, kosztach realizacji zadań już prowadzonych oraz
kryteriach i sposobie oceny projektów.
4. Zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom pozarządowym odbywa się
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecania zadań.
5. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

VI. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Współpraca Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji
zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.
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VII. FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca Powiatu Kołobrzeskiego z podmiotami Programu przyjmować będzie
następujące formy:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem
dotacji na ich sfinansowanie lub dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawą
lub przepisami szczególnymi;
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej powiatu,
b) partycypację przedstawicieli podmiotów Programu w działaniach programowych
Rady Powiatu i Starostwa,
c) przekazywanie przez podmioty Programu informacji o przewidywanych lub
realizowanych w 2017 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa
się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,
d) konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok;
3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalności,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych
podmiotów.
Projekt Programu zamieszcza się na stronie internetowej oraz wykłada się do wglądu.
Przyjmowane są pisemne uwagi od przedstawicieli organizacji pozarządowych,
sympatyków trzeciego sektora oraz osób zainteresowanych;
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Formy współpracy mogą również przyjąć następujące formy:
1) wspieranie w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż z budżetu
powiatu poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotację,
b) promowanie interesujących programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
2) szkoleń i konsultacji, w celu podnoszenia profesjonalizmu działań podejmowanych
przez organizacje pozarządowe,
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3) udostępnianie, w miarę możliwości, lokali stanowiących własność powiatu,
dla podmiotów Programu, celem prowadzenia przez nie szkoleń, konferencji.
3. Zarząd będzie realizował współpracę w poszczególnych formach przy udziale
koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zakres działań koordynatora:
a) dokonywanie oceny zasad realizacji polityki powiatu wobec organizacji
pozarządowych i jej przedstawianie wraz z wnioskami Staroście Kołobrzeskiemu
i Radzie Powiatu oraz udostępnianie zainteresowanym organizacjom,
b) dokonywanie oceny inicjatyw wspierających podmioty Programu,
c) współpraca z Zarządem Powiatu w zakresie opiniowania wniosków o dotację
poprzez uczestnictwo w pracach zespołu opiniującego,
d) monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Starostwa z podmiotami
Programu,
e) wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących podmiotów Programu.
4. Monitorowanie współpracy polega na:
a) ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy oraz przedstawieniu tej oceny
Staroście Kołobrzeskiemu, Radzie Powiatu i podmiotom Programu,
b) gromadzeniu w czasie realizacji Programu informacji, uwag, wniosków i propozycji
dotyczących realizowanych zadań (we współpracy ze Starostwem), w celu
wykorzystania do usprawnienia bieżącej współpracy.

VIII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych,
określonych w art. 4 ustawy, a dotyczących zadań Powiatu o charakterze ponadgminnym.
1. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie:
a) wspierania

zadań

związanych

z

działalnością

rehabilitacyjną,

sportową,

terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą środowisko osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem osób pełnosprawnych,
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b) organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia
dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących te osoby,
c) organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w życie społeczne i zawodowe;
2) ochrona i promocja zdrowia, w zakresie:
a) prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
na terenie powiatu,
b) organizowania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności
za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, akcji honorowego krwiodawstwa
itp.,
c) podnoszenia poziomu edukacyjnego w zakresie wiedzy dotyczącej zdrowia
psychicznego,
d) edukacji, profilaktyki i rehabilitacji chorób nowotworowych,
e) wspierania organizacji i promocji bezpłatnych badań profilaktycznych;
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, w zakresie popularyzacji
sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego
poprzez organizację lokalnych, ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo
-rekreacyjnych;
4) pomoc społeczna, w zakresie:
a) tworzenia warunków organizacyjnych ułatwiających funkcjonowanie powiatowych
ośrodków wsparcia, których głównym celem jest pomoc osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym, w tym intelektualnie,
b) tworzenia warunków organizacyjnych i materialnych ułatwiających funkcjonowanie
domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, w tym intelektualnie
i psychicznie chorych;
5) porządek i bezpieczeństwo publiczne, w zakresie realizacji powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego;
6) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w zakresie pomocy
w organizowaniu na terenie powiatu obchodów rocznic oraz uczczenia pamięci ofiar
wojen i okresu powojennego, a także umożliwianiu obecności na uroczystościach
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i spotkaniach upamiętniających ważne wydarzenia dla Narodu Polskiego. Organizacja
spotkań przedstawicieli środowisk kombatanckich mających na celu ich integrację;
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie pomocy
w organizowaniu imprez, spotkań integrujących środowisko oraz aktywizacji
seniorów;
8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie
wspierania wydarzeń i imprez z dziedziny kultury i sztuki;
9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka, w zakresie wspierania działań na rzecz dzieci i rodzin
naturalnych i zastępczych oraz wspierania systemu pieczy zastępczej na rzecz dzieci
i rodzin zastępczych;
10) edukacja publiczna, w tym morska.

IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu.

X. SPROSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach Programu obejmuje działania
o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym:
1) Przeprowadzanie

otwartych

konkursów

ofert,

odbywających

się

według

następujących zasad:
a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności
zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie
można

realizować

w

inny

sposób,

określony

w

przepisach

odrębnych

(w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych, z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania),
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu,
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c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się
ostatniego ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
 w Biuletynie Informacji Publicznej – www.spkolobrzeg.finn.pl w zakładce
otwarte konkursy ofert,
 na stronie internetowej Powiatu www.powiat.kolobrzeg.pl,
 na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Plac
Ratuszowy 1,
e) konkurs

ofert

prowadzi

Komisja

Konkursowa

powołana

przez

Starostę

Kołobrzeskiego,
f) złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają
wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwego
Wydziału Starostwa i/lub właściwej jednostki organizacyjnej Powiatu,
g) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje
Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
h) podjęta

uchwała

przedstawicielami

jest podstawą
stron

do

zawarcia,

podejmujących

pomiędzy upoważnionymi

współpracę,

pisemnych

umów

określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
i) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu: w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
j) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających
wspólnie, zgodnie z art. 14 ustawy.
2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek tej
organizacji – zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,
na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy.
3) Na wniosek organizacji, zabezpieczenie wkładu finansowego własnego NGO,
uczestniczącej w konkursach ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, w przypadku
zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania dotacji – w miarę możliwości.
4) Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania
określone w pkt. VII Programu – FORMY WSPÓŁPRACY w ust 1-4.
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XI. TRYB

POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

KONKURSOWEJ

1. W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych,
wynikających

z

Rocznego

Programu

Współpracy

Powiatu

Kołobrzeskiego

z organizacjami, w celu opiniowania składanych ofert, Starosta Kołobrzeski w drodze
Zarządzenia powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją.
2. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Starostę wchodzą:
 przedstawiciele Zarządu Powiatu,
 przedstawiciele

komórek

organizacyjnych

Starostwa

odpowiedzialnych

za realizację zadań z obszaru Programu, którego dotyczy ogłoszony otwarty
konkurs ofert,
 Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział
w konkursie.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, zgodnie z art. 15. 2da Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).
4. W pracach Komisji mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
5. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania
ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin
i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Id: 67BF896E-0EE1-47EE-BA4B-340377622993. Podpisany

Strona 12

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.
11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

XII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Program finansowany jest z budżetu Powiatu, odpowiednio z budżetów jednostek
organizacyjnych.
Wydatki związane z realizacją zadań Programu nie mogą przekroczyć środków
finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu na dany rok.

XIII. SPOSÓB OCENY REALIZAJI PROGRAMU
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie
Programu, mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.
2. Celem ewaluacji za rok 2017 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie
organizacji i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji,
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji,
6) beneficjenci zrealizowanych zadań – (wielkość grupy odbiorców),
7) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych,
8) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
9) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
10) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu,
konsultowanych przez organizacje.
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XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI
Roczny Program Współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLI/271/2014
Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji pozarządowych, projekt Programu
został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w internetowym serwisie
informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w zakładce „Dialog”, a także został
wywieszony na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa, Pl. Ratuszowy 1, w dniach
29 sierpnia – 24 wrzesień 2016 roku.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Zarząd Powiatu w terminie do 31 maja 2018 roku przedłoży Radzie Powiatu
sprawozdanie z realizacji Programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w internetowym serwisie informacyjnym Starostwa Powiatowego
w Kołobrzegu http://powiat.kolobrzeg.pl/ngo/.
4. Organizacja otrzymująca środki finansowe w formie dotacji lub współfinansowania,
zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu
o finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają
odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach
publicznych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a
ust. 1 zobowiązuje organ stanowiący jednostki terytorialnej do uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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