UCHWAŁA Nr xlv/ 33 12012
RADY POWIATU GRUD ZIĄDZKIEGO
z dnia 30 listopada2012 r.

w sPrawie

,,Programu współpracy powiatu grudziądzkiego

z

organizacjami

pozarządotvymi i innymi podmiotami na rok 2013.

Na podstawie art. 4 ust. I pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1592, z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz, I27I, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z2003 r. Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, z2007 r. Nr 173, poz. I2I8,z2008
r. Nr 180, Poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458, z2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. I24I,
z 2010 r. Nr 28, poz. l42 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 otaz z 2011 r. Nr 21,
Poz. I13, Nr I49, Poz, 887 i Nr 217, poz. I28I) oraz afi.5a ust. 1 i 4 ustawy z dńa
24 kwiętnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ: z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 oraz z20ll r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. I2II,
Nr208, poz. I24I iNr209, poz.1244)

Rada powiatu
uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się ,,Program współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjarni
Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013", który stanowi załączńk do niniejszej
uchwały.
§ 2.

wykonanie uchwały powierza się znządowi powiatu Grudziądzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie
Zgodnie

i

publicznego

z

z dnia 24 kwletnia 2003 r. o działalnościpożlku
U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) organ

art. 5a ust 1 ustawy

o wolontariacie (Dz.

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach roczny program

współpracy
w art.3 ust.

z

organlzacjami pozarządowymi oraz

z

o

których mowa

3.

Program współpracy powiatu grudziądzktego

i

podmiotami,

z

organizacjami pozarządowymi

innymi podmiotami na rok 2013 zostń opracowany po konsultacjach przęptowadzonych

w sposób okreŚlony w uchwale Nr 39l5ll2012 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia
15 pńdziemlka 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjamlpozarządowymi i innymi podmiotami na
rok 2013.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 19 pńdziernlka 2012

r. do

dnia

02 listopadaZ}I2 r. w formie pisemnej.

Zgodnie z załącznlkiem do uchwały Nr XXDV28|20I0 Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 27 wrzęśnia ż0l0 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową

radą działalnościpożytku publicznego lub orgańzacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

publicznego

i o

z

dnia 24 kwietnia 2003 r.

o

i

podmiotami

dziŃalności pożytku

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

w

dziedzinach

dotyczących dzińalności statutowej tych organizacji na stronie intemetowej powiatu zostńa
opublikowana informacj a o ro4)oczęciu konsultacji.

Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy powiatu grudziądzkiego

z organizacjami pozarządowymi oraz form i

zasad współpracy

z tymi organizacjami w roku

2013.
Podjęcie niniejszej uchwały przezRadę Powiatu Grudziądzkiego stanowić więc będzie
w5pełnienie zapisu w/w ustawy.
uzasadnione.

W

związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni

Załącznik
do

uchwĄ Nr XIV/ 33 tZotz

Rady Powiatu Grudziądzkiego

z

dnia 30 listopada 2012 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GRUD ZIĄDZKIEGO
Z ORGANIZAC JAMI
I

P

OZ ARZĄD O\YYNII

INNYMI PODMIOTAMI NA RoK 2013

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w progrźlmie jest mowa o:

-

1) ustawie

należy ptzez to rozumieć ustawę

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

-

2) programie

z dńa

U. z2010

24 kwietnia 2003 r. o działalności
r.

Nr 234, poz.1536 zpóźn. zm.);

należy przęz to rozumieó program współpracy Powiafu Grudziądzkiego

z organizacjamipozarządowymi oraz innlrmi podmiotami
3) dotacji

-

należy przez to rozumieó dotację

w

na rok 2013;

znaczęnllJ przedstawionym w art.

2 pkt

I

ustawy;

4) środkach publicznych

-

należy przęz

to

rozumieó środki,o ktorych mowa w art.

ż pkt 2

ustawy;
5) powiecie

-

należy przęz to rozumieć Powiat Clrudziądzki;

6) innych podmiotach

-

należy przez

to

rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust.

3

ustawy;

7) orgarizacjach pozatządowych - należy rozumieó przez to orgańzacje w
ustalonyrrr w art. 3 ust. 2 ustawy;
8) zarządzie

-

należy przęz to rozumieć Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.

znaczeniu

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu

§2

1'

GłównYm celem Programu jest działanie
na tzeczpoprawy jakościżycia mies zkaiców
Powtatu oraz budowanie sPołeczeństwa obywatelskiego
poprz ez rozwijanie współpracy
samorządu Powiatowego z orgarlizacjami
pozarządow]rmi i innymi podmiotam
i przy
realizacji zadań PublicznYch oraz wspólnego
określeniakierunków i form wzajemnej

współpracy.

2.
1)

Celami szczegołowlrmi

integracja organiz

są:

cji

Pozarządowych

publiczne;

i

innych podmiotów realizujących zadania

2) tworzenie warunków do zwiększania
aktywności społecznej mieszkańców powiatu;
3) wzmocnienie potencjału sektora
i promowanie jego osiągnięó;
4)

otwarcie na innowacYjnoŚĆ

i

konkurencyjność poptzęz umożliwienie
organizacjom
PozarządowYm i innYm Podmiotom występowan ia z
ofertani realizacji zad,ńpublicznych;
5) PoPrawa jakoŚci ŻYcia,
PoQrzęZPełniejsze zaspokajanre potrzeb mieszkańców powiatu;
6) zwiększenie wPłYwu organizacji
pozarządowych i innych podmiotów
na kreowanie
polityki społecznej w powiecie.

"".}rlr"l"XTlili".,
§3
Współpraca powiatu opieraó się będzie
na zasadach:
1)

pomocniczości oznacza, żę powiat zlęca
organizacjom

Podmiotom realizację zad,ań własnych,

a

pozarządowym

organizacje pozarządowe

i

i

innym

inne podmioty

zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomtczny, profesjonalny i terminowy;

stron oznacza, żę stosunki pomiędzy powiatem
a organizacjami
Pozarządowri i irrrrYmi Podmiotami kształtowane będą z poszanowaniem

2) suwerennoŚci

autonomi i

3)

i nięzależno ści w

partnerstwa

s

woj

ej działalnoścr

wzajemnej

s t

afu towej

;

oz*acza dobrowolną współpracę równorzędnych
w rozwiąz.ywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów
i osiąganiu

celów;

sobie podmiotów
tazem wlyczonych

-

4) efektywnoŚci
re

oznacza wspólne dĘenie do osiągnięcia możliwie największych efektów

alizacjt zadń publi cznych

;

5) uczciwej konkurencji

- oznacza stosowanie przejrzystych reguł współpracy;
6) jawności - oznacza udostępnianie współpracując}irn z powiatem organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom informacji o zamiarach, celach i środkach
przeznaczonych na realizację zadń publicznych.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
Współpraca powiatu

z

§4

zadań publicznych wyrrrienionych

i o wolontartacie,
ustawy

z

i

innymi podmiotami obejmuje sferę

1 ustawy

o działalnościpożlku publicznego

orgatizacjami pozarządowymi

w art. 4 ust.

będących zadaniami własnymi powiatu, o których mowa w art. 4 ust.

dnta 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powtatowym (Dz. U. z 200I r. Nr

1

142,

poz.1592 zpóżn. nn.).
Rozdział V
Formy wspólpracy
1. Współpraca powiatu
fi nans

owy i

p

§5
z orgańzacjarnipozarządowymi i innymi podmiotami ma charakter

ozaflnans o wy.

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywaó się będzie poprzęz zlecanię do realizacji
zadań publicznych na zasadach określonychw ustawie.
3. Współpraca o charakterzepozaftnansowym odbywać się będzie poprzez

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach;

2) tworzenie

w miarę

potrzeb wspólnych zespołów

o

charakterzę doradcąrm

i

inicjatywn5rm złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych

po

dmiotów

or

ich

innych

az przedstawi cieli organów powiatu;

3) konsultowanie

zakresu

i

z

otgarizacjami pozarządowymi

i

innymi podmiotami, odpowiednio do

działania, pĄektów aktów normatywnych

w

dziedzinach dotyczących

działalno ścistatutowej tych organi zacji i podmiotów;

4) organizację konferencji problemowych, spotkń roboczych i szkoleń;
5) promocję działalnościorganizacji pozarządowych
działalnośćpożlku publicznego z terenu powiatu;

i

innych podmiotów prowadzących

udzielanie rekomęndacji organizacjom

6)

i innym

podmiotom współpracującyrn

zpowiatem;'
7) współpracę w zakresie promocji powiatu;

współdziałanie w

8)

z innych

pozyskiwaniu środków finansowych

źródę,ł.,

w szczególności z funduszy strŃturalnych Unii Europejskiej.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

§6
Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą byó zlecane do realizacji
or

garizacjom pozarządowym i innym podmiotom

:

I) zzakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
a) organizacjaimprezkulturalnych i artystycznycho

narodowego:

charakterze ponadgminnym

mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraztradycji powiatu grudziądzkiego,

b) wydawanie publikacji w postaci drŃowanej lub innych technik zapisu obrazl

i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury

powiatu

grudziądzkiego,

c) edukacja kulturalna

i

wychowanie przez sztukę dzieci

i

rrlodzieży powiatu

grudziądzkiego,

d) organizację przedsięwzięć popularyarjących wiedzę
oraz ochrony dóbr kultury

i

z

zakresu kultury, szfuki

dziędzictwa narodowego,

e) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą;

ż) z zahesu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

organizowanie imprez

sportowych i sportowo

- rekreacyjnych popularyzljącychrozwój kultury flzycznej i sportu
o zasięgu ponadgminnynr i powiatowym dla mieszkńców powiatu grudziądzkiego, ze
szcze gólnym uwz glę dni eni em dzi

3)

ec

i

i młodzieży ;

z zakresu działalnościna rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenię grupowych
i indywidualnych zajęó, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzyrrrywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

4) z zakre§u pomocy społecznej, w

Ęm pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szan§ Ęch rodzin i osób zapewnienie schronienia

mieszkańcom powiatu grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej.

Rozdział VII
Okres realżacji programu

§7
Postanowienia niniejszego programu obowiąrują od 1 stycznia 2OI3 roku do 31 grudnia
2013 roku.

Rozdział YIII
Sposób realżacji programu

§8

1. Program realizowany będzie

w

szczególności poprzez zlecanię organizacjom

pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadńpublicznych w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych

vraz z udzięlaniem dotacji na finansowanie

ich realizacji lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych
do

finansowanie

2. Zlecanię

i

wraz z udzieleniem dotacji

na

ch r ealizacji.

zadń publicznych otganizacjom

pozarządow;rm

i

innym podmiotom obejmuje

w pierwszej kolejności te zadania, które program określiłjako priorytetowe i odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlęcenia,
3.

Konkursy oglaszanę sąptzęzznząd i przeprowadzanę w oparciu o przepisy ustawy.

4. Konkurs og!.asza się w Biuletynie Informacji Publicznejhttp:lhip.powiatgrudziadzkt,pl, na

stronie internetowej powiafu

hĘ ://www.powiatgru dziadzkipl oraz na tablicy

o

głoszeń

Starostwa Powiatowego w Grud zlądzu.

5. Powiat możę zlecić orgartizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi, na wniosek'tej

orgarizacji lub podmiotu, realizację zadania publicznego

z

pominięciem otwartego

konkursu ofert na zasadach określonych w ań. 19a ustawy.

Rozdział IX
Wysokośćśrodków planowanych na realŁację programu

§9
Wysokośćśrodków finansowych na realizację programu zostanie określonaw budżecie
powiatu na rok 2013. Proponuje się przeznaczeńe na ten cel kwoty w wysokości co najmniej

40 557 zł. Wydatki związane z realizacją zadń, o których mowa w programie nie mogą
przekroczyÓ kwoty Środków finansowychzaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2013.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu

§10
1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie programu
mające na celu ocenę renitatów jego realizacji.

2. Ocena realizacji programu zostanie dokonana w szczególności w oparciu o następujące
mierniki efektywności
1) Iiczba

:

ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2)liczbaofertzłożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilośćorganizacji;
3)liczbaumów zawartychnarealizację zadartiapublicznego, w
4) Iiczba

tyrrr

ilośćorganizacji;

zadń publicznych zręalizowanych przęz otgantzacje pozarządowe i

5) liczba organizacji pozarządowych

i innych

inne podmioty;

podmiotów, któr5rm zlecono realizację zadaft

publicznych;

6)liczba osób zaangażowanychw realizację zadafipublicznych, w tym wolontariuszy;
7

) liczb a o sób, które

b

yły adres

at

ami zr e alizo wanych zadafi pub

li

cznych

8) wysokości środków finansowychprzeznaczonychzbudzetuPowiatu

9)

;

narcaltzację zadń;

wYsokośćśrodków finansowych powiatu grudziądzktego wykorzystanych przęz
orgańzacje pozarządowe i inne podmioty na realizację zadńpublicznych.

3. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawi Radzie Powiatu Grudziądzkiego oraz

oPublikuje

w Biuletynie

Informacji Publicznej sprawozdanie

z

reallzacji programu

w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rozdział XI
Informacje o sposobie tworzenia programv oraz przebiegu konsultacji

§11
Program współpracy Powiatu Grudziądzkiego

z

organizacjami pozarządowlmi

i

innymi

Podmiotami na rok 2013 zostń opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób
okreŚlony w uchwale Nr 39l5ll20l2 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 pńdziernlka

2012

t. w

sprawie przęprowadzęnta konsultacji projektu Program współpracy powiafu

grudziądzkiego z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013.

Konsultowanie Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego

z

organizacjami

Pozarządowyrrri i innymi podmiotami na rok 2013 odbyło się w formie pisemnego wyrazenta

przęz organizacje pozarządowe i inne podmioty opinii o projekcie programu, zarrieszczonego

na stronie internetowej powiatu
w

http:llbip.powiatgrudziadzki.pl

http://www.powiat8rudziadzki.p1,

terminie od dnia 19 pażdziernika 2012

w

BIP

r. do

dnia

02 listopada}}I2 r,

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr

XXIł28/2010 Rady Powiatu

Grudziądzl<sego

z dnia

27 wrzęśnia2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowanta z powiatową radą

dzińalności pożytku publicznego
w;rmienionyrni

publicznego

w

lub

art. 3 ust. 3 ustawy

i o

z

organizacjami pozarządow5rmi
dnia 24 kwietnia 2003 r.

o

i

podmiotami

dziŃalności pożytku

wolontariacie pĄektów aktów prawa miejscowego

w

dziędzinach

dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji na stronie intemetowej powiatu zostńa
opublikowana informacj a o rozpoczęciu konsultacji.

W dniu 14 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozpatrzył zgloszone w trakcie
trwania konsultacji uwagi, opinie do programu i ustalił ostateczną treśó projektu programu.

Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwarĘch konkursach ofert

§12

I. Kńdorazowo, w

zńązJr.:lt

z

ogłoszon5rm otwartyrn konkursem ofert na realizację

publicznych, wprkających

z

z Programu

organizacjami pozarządowymi

i

zadń

współpracy Powiatu Grudziądzkiego

innymi podmiotami na rok 2013, w celu opiniowąnia

składanych ofęrt Zarząd powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwaną dalej
komisją.

2. W skład Komisji Konkursowej powołanej przęzZarządwchodzą:
1

)

przedstawiciele Zarządll Powiatu;

2) osoby wskazane przęz organizacje pozarządowe lub inne podmioty,

z wyłączeniem osób

wskazanychprzez organizacje lub podmioty, biorące ldział w konkursie.

3. W

pracach komisji mogą lczestniczyć także, z głosem doradczyrn, osoby posiadające

specjalistyczną wiedzę
konkurs dotyczy.

w

dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których

4.

Imienny skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określaZarząd Powiatu
w stosownej uchwale.

5. Komisja może działaó bęz ldziahl osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
inne podmioty, jeżeli:

I) żadnaorganizacjanie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziałuw pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane

w

skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączenil na

postawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
6.

Do członków Komisji biorących ldziń w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.IJ. z 2000 r. Nr 98,
poz. l07 I z poźn. zm.) dotyc zące wyłączęnta pracownika.

7.UdziŃ w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Rozdział XIII
postanowienia końcowe

§13
zmtany niniejszego programu wymagają

fo*y

przylętej dla jego uchwalenia.

