Projekt
z dnia 14 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Proszowickiego
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 2021 rok.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j
Dz. U. z 2020r., poz.920 ), oraz art. 5a ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ) w zw. z art. 36 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 426 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1945) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Na rok 2021 przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Proszowickiego 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, stanowiący jako załącznik integralną część uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia....................2020 r.
Roczny Program Współpracy
Powiatu Proszowickiego
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 2021 rok.
CZĘŚĆ I.
Cel programu
Głównym
celem
programu
jest
prowadzenie
przez
Powiat
Proszowicki
działalności
w sferze zadań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania
powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu, a polegającym na:
1) umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę oraz
jej tradycje lokalne,
2) zapewnieniu warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu,
7) wsparcie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.
CZĘŚĆ II.
Zasady współpracy
Współpraca powiatu z organizacjami opierać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji, jawności.
Zasada pomocniczości oznacza, że Starostwo Powiatowe w Proszowicach zleca realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania
zadania publicznego, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności.
Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który
zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych
nakładów.
Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji
w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.

pozarządowych

Zasada uczciwej konkurencji polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się
o realizację zadania publicznego.
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Zasada jawności opiera się na obowiązku informowania wykonawców o czynnościach podejmowanych
przez zamawiającego. Zasada ta przejawia się w wielu przepisach dotyczących publikacji ogłoszeń,
jawności dokumentacji postępowania itp. o czynnościach podejmowanych przez zamawiającego. Zasada ta
przejawia się w wielu przepisach dotyczących publikacji ogłoszeń, jawności dokumentacji postępowania
itp.
CZĘŚĆ III.
Zakres przedmiotowy
Obszar współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2021 określa się
zadania z zakresu:
1. Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
organizacja przedsięwzięć służących rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania pozytywnych
wartości książki, ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1) wspieranie i upowszechnianie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych
o charakterze ponadlokalnym,
2) organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów, o zasięgu powiatowym
(ponadgminnym), skierowanych do uczniów zarówno szkół prowadzonych przez Powiat jak i gminy oraz
organy niepubliczne,
3) wspieranie edukacji oraz innych działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, edukacja
zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez realizację programów profilaktycznych,
4) zapobieganie patologiom wśród młodzieży szkolnej, poprzez prelekcje, warsztaty, spotkania tematyczne,
zajęcia edukacyjne,
3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży;
4. Ratownictwa i ochrony ludności:
organizacja turniejów lub zawodów wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, szeroko rozumianego ratownictwa.
5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody oraz ochronę zwierząt dziko żyjących,
2) realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie
środowiska wśród mieszkańców z terenu Powiatu Proszowickiego,
3) innowacyjne projekty mające na celu propagowanie ekologii, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa
przyrodniczego.
7. Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznie zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm).
8. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych :
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących społecznie te osoby;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,
opiekunów, kadry i wolontariuszy ,
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3) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych;
4) organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
5) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
6) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji;
7) wydawanie publikacji, poświęconych problematyce niepełnosprawności
8) aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu „Szansa na aktywność III '' oraz innych projektów
realizowanych z funduszy europejskich.
CZĘŚĆ IV.
Formy współpracy
Współpraca Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach:
1) powierzania zadania (finansowania) oraz wspierania zadania (współfinansowania),
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu harmonizacji
tych kierunków oraz zmianach o prawodawstwie (w tym drogą e-mail),
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji,
w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Powiatu
Proszowickiego,
4) przyjmowanie opinii i propozycji od organizacji pozarządowych do projektów uchwał dotyczących :
kierunków i zadań w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, kultury, pomocy osobom
niepełnosprawnym, ochrony i promocji zdrowia,
5) promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej
Powiatu Proszowickiego,
6) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych
poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom starającym się nawiązać takie kontakty.
CZĘŚĆ V.
Okres realizacji programu
Program obowiązuje od 01.01.2021 roku do 31. 12.2021 roku.
CZĘŚĆ VI.
Sposób realizacji programu
1. Ustala się sposób realizacji Programu.
2. Podmiotami realizującymi Program są:
a) Rada Powiatu w zakresie:

᠆ określania kierunków rozwoju lokalnej polityki wspierania aktywności organizacji w sferze zadań
publicznych,

᠆ uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami,
b) Zarząd Powiatu w zakresie:

᠆ przygotowania Rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami,
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᠆ zapewnienia środków finansowych na realizację Programu,
᠆ ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
᠆ decydowania o przyznaniu dotacji i zawieraniu umów na wykonanie zadań publicznych i innych form
pomocy poszczególnym organizacjom.
c) Organizacje w zakresie:

᠆ inicjowania działań pozafinansowych w sferze zadań pożytku publicznego,
᠆ zgłaszania swoich propozycji zadań publicznych do realizacji,
᠆ stosowania obowiązującego trybu przystępowania do konkursu ofert,
᠆ zadań publicznych wspieranych lub powierzanych do realizacji zgodnie z warunkami umowy,
᠆ prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
CZĘŚĆ VII.
Sposób oceny realizacji programu
1. W terminie do 30 kwietnia 2022 roku zostanie przedłożone Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy. Sprawozdanie to zostanie upublicznione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Proszowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Miernikami efektywności realizowanego Programu są:
a) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych przez
organizacje,
b) liczba zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje, które zostały zlecone w drodze otwartego konkursu
ofert i trybu pozakonkursowego,
c) liczba ofert złożonych przez organizacje z wyszczególnieniem zadań zleconych w otwartym konkursie ofert i w
trybie pozakonkursowym,
d) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych.
CZĘŚĆ VIII.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Na realizację programu współpracy w roku 2021 przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 24.000,00
w podziale na następujące zadania z zakresu:
1. Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wysokość środków na zadanie 4000,00 zł
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wysokość środków na zadanie 3000,00 zł
3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wysokość środków na
zadanie 4000,00 zł
4. Ratownictwa i ochrony ludności. Wysokość środków na zadanie 7.000 zł .
5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków na zadanie 3000,00zł
6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wysokość środków na zadanie
3000,00 zł
CZĘŚĆ IX.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zaproszone do
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zgłaszania uwag do projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Proszowickiego 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 2020 na podstawie zasad ujętych w Uchwale Nr
XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
CZĘŚĆ X.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert.
1. W skład komisji konkursowej wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez te organizacje na podstawie
pełnomocnictwa. W przypadku zgłoszenia przez organizację pozarządową przedstawiciela do komisji
konkursowej organizacja ta nie może brać udziału w konkursie. Wybór przedstawicieli organizacji będzie
następował bezpośrednio poprzez wysłanie zaproszeń do minimum dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
2) trzech urzędników jako przedstawicieli organu wykonawczego.
2. Zlecanie zadań powiatu organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Otwarte
konkursy ofert są ogłaszane przez Zarząd Powiatu i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
3. Otwarty konkurs ofert powiat ogłasza co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji
Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń na
stronie internetowej.
4. Ogłoszenie konkursowe zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości przeznaczonych środków,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i roku
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym
uwzględnianiem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o której mowa
w art. 3 ust. 3
5. Rozpatrywanie ofert odbywa się poprzez ocenę :
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego do zakresu rzeczowego zadania,
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie
publiczne,
4) w przypadku gdy zlecenie zadania publicznego ma formę wspierania wykonania zadania publicznego- udział
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) wielkość i zakres planowanego wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
6) wykonanie zadań zleconych podmiotowej w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
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6. Powiat dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach końcowych.
CZĘŚĆ XI.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maj przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
o zamówieniach publicznych.
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