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RozdziałI

Postanowienia og lne

I. PosTANowIENIA ocÓr,Nn

Ilekro w programie jest mowa o:

1) ustawie _ na|eĘ przez to rozumie ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczrego

i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r.poz.I8I7 zp źn. zm.);

2) programie _ na|eĘ przez to rozumie roczly program wsp Ęracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄltku publicznego i

o wolontariacie na rok 2018;

3) dotacji _na|eĘ przezto rozumieć dotację w nlaczeniu przedstawionym w art.2pkt 1 ustawy;

4) środkach publicznych - na|eĘ przezto rozumie środki, o kt rych mowa w aft.2 pkt 2 ustawy;

5) powiecie - na|eĘ przezto rozumie Powiat Grudziądzki;

6) podmiotach_naleĘ przezto rozumię podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

7) organizacjach pozałządowych _ naleĘ rozumieć przezto organizacje w znaczeniu ustalonym w art. 3 ust. 2

ustawy;

8) zarządzie _naleĘ przezto rozumie Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.

Rozdział II

Cel głrwny i cele szczeg łowe programu

s2
1. Gł wnym celem programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkaric w powiatu oraz budowanie

społecze stwa obywatelskiego poprzez rozwijanie wsp Ęracy samorządu powiatowego z organizacjami

pozarządov,rymi i innymi podmiotami przy realizacji zada publicznych oraz wsp lnego określenia

kierunk w i form wzajemnej wsp Ęracy.

2. Celami szczeg łowymi są:

1) integracjaorganizacjipozatządov,lych i innych podmiot w rea|izującychzadaniapubliczne;

2) tworzenie warunk w do nviększania aktywności społecznej mieszkaric w powiatu;

3) wzmocnienie potencjafu sektora i promowanie jego osiągnię ;

4) otwarcie na innowacyjnoś i konkurencyjnoś w wykonywanilzada publicznych;

5) poprawa jakości Ęcia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaric w powiatu poprzęz zrviększenie

aktywności or ganizacji;
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6) budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędryu-or"ądi. , a organizacjami pozarządowymi "oraz

wewnątrz środowiska or ganizacji pozarządowy ch.

Rozdział III

Zasady wsp łpracy
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Wsp Ęraca powiatu opierać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości _ omlacza, że powiat zleca orgartizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizację zadail

własnych, a organizacje pozarządowe oraz podmioĘ zapewniają ich wykonanie w spos b ekonomicznyo

profesj onaĘ i terminowy;

2) suwerenności stron _ oznacza, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami kształtowane będą Z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależmości w swojej

działalności statutowej ;

3) partnerstwa_ oznacza dobrowolną wsp Ęracę r wnorzędnych sobie podmi616y w rozwiąrywaniu wsp lnie

zdefiniowanych problem w i osiąganiu razem wyĘczonych cel w;

4) efekĘwności _ oznacza wsp lne dązenie do osiągnięcia możliwie najwięksrych efekt w rea|izacji zadail

publiczrych;

5) uczciwej konkurencji _ oznacza stosowanie przejrzystych reguł wsp Ęracy;

6) jawności _ omacza udosĘpnianie wsp Ęracującym z powiatem organizacjom pozarządowym i innym

podmiotom informacji o zamiarach' celach i środkach przeaaczonychnarea|izację zada publiczrych.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
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Wsp Ęraca powiatu z organizacjani pozarządowymi oraz podmiotami obejmuje sferę zadan publicznych

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących zadaniami

własnymi powiatu, o kt rych mowa w art' 4 ust. 1 ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2016 r. poz.8I4 zp źn. zm').

Rozdział V
ormy wspr łpracy

$s
1. Wsp Ęraca powiafu zorganizacjanipozarządowymi oraz podmiotami ma charakter



finansowy i pozafi nansowy.

2. WspóĘraca o charakterze finansowym odbywaó się będzie poprzez zlecanie do rea|izacji zadań publiczrych

nazasadach określonych w ustawie orazw przedmiotowyn programie.

3. WspóĘraca o charakterze pozaftnansowym odbywaó się będzie w szczególności

w formach:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

2) tvłorzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, ńoŻonych

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz

przedstawicieli organów powiatu;

3) konsultowania z organizacjani pozarządowymi oraz podmiotami projektów aktów normaĘwnych

w dziedzinach dotyczących działalności stafutowej tych organizacji;

4) prowadzenia na stronie internetowej powiatu zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym oraz

" podmiotom;

5) organizowania oraz pomocy w prrygotowaniu konferencji, spotkan roboczych i szkoleń;

6) prowadzęniadziała|ności edukaryjnej i doradczej złtiązanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych

oraz podmiotów;

7) promocji działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalnośó poĄrtku

publicznego z terenu powiatu;

8) udzielanie rekomendacji organizacjom oraz podmiotom współpracującym z powiatem;

9) wspóĘracę w zakresie promocji powiatu;

10) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źrodeł, w szczególności z funduszy Unii

Europejskiej.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne
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Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą byó zlecane do realizacji organizacjom

p ozarządowy m ot az podmiotom :

1) z zakresu kultury, szfuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadgminnym mających istotne

znaczenie dla kultury, historii oraztradycji powiatu grudziądzkiego,

b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej htb z zastosowaniem innych technik zapisu obrazu

i dńvięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiafu grudziądzkiego,

c) edukacja kulturalna i wychowanieprzez sztukę dzieci inłodzieĘ powiatu grudziądzkiego,



d) organizację przedsięwzięć popularyzujących wiedzę z zakresu kultury, sŹuki oraz ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowe go,

e) upowszechnianie i promocja twórczości powiatu grudziądzkiego w kraju i za granicą;

2) z zlhesu wspierania i upowszechniania kultury fizycznei - organizowanie imprez sportowych o zasięgu

powiatowym i szerszym dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

irriodzieĘ;

3) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych _ prowadzenie grupowych i indywidualnych

zajęó, które mają na celu nabywanie, rozwdanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;

4) z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

społeczeństwa - powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy praWnej dla mieszkańców Powiatu

Grudziądzkiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w Ęgodniu, przezco najmniej 4 godziny dziennie na terenie

Powiatu Grudziądzkiego.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

s7
Postanowienia niniejszego programu obowiązują od 1 styczria2018 roku do 31 grudnia 2018 roku'

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu
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1. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:

1) zlecanie organizacjom pozarądowym oraz podmiotomrealizacjizadańpublicznych w formie:

a) powierzania wykonywania zadń publiczrych, wraz z udzie|aniem dotacji na finansowanie ich

realizacji, lub

b) wspierania wykonywania zadań publiczrych' wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanię ich

realizacji;

2) konsultowanie zorganizacjami pozarządov,rymi oraz podmiotami projektów aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

i podmiotów;

3) tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjaĘwnym ńoŻonych



Z przedstawicieli organizacjipozarządowych, podmiotów orazprzedstawicieli organów powiatu; 
'

4) prowadzenie na stronie internetowej powiafu zakŁadkipoświęconej organizacjom

p ozar ządovły m or az p odmiotom ;

5) organizowanie orazpomoc w przygotowaniu konferencji, spotkań robocrych i szkoleń;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej złłiązanej z funkcjonowaniem organizacji

pozarządowy ch or az podmiotów,

7) promocję działalności organizacji pozarządowych orazpodmiotów prowadzących

działalnośó poĄrtku publiczrego z terenu powiatu.

2- Zlecanie zadan publiczrych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom obejmuje w pierwszej kolejności

te zadania, które program określił jako priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

3. Konkursy ogłaszane sąprzezZarząd i przeprowadzanew oparciu o przepisy ustawy.

4. Konkursy oglasza się w Biuletynie Informacji Publiczrej hĘ://www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na stronie

' internetowej Powiatu hĘ://www.powiatgrudziadzki.pl (w zakładce ,,aktualno ści,, oraz ,,organizacje
pozarządowe") orazna tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

5. Powiat może zlecić, organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi, na wniosek tej organizacji lub
podmiotu, rea|izację zadania publiczrego z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych

w art.I9austawy.

Rozdział IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu
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Wysokośó środków finansowych na rea|izację zadań zleconych określi Rada Powiatu Grudziądzkiego

w uchwale budżetowej na rok 2018. Planowana kwota na zadalia publiczre w wysokości co najmniej

95.422,68 zł. Wydatki złłiryane zrea|izacjązadń, o których mowa w programie nie mogą przekłoczyó kwoty
środków finansowych planowanych na ten cel w budżecie na rok 2018.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
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1. ocena realizacji programu zostanie dokonana w szczególności w oparciu o następujące mierniki:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2)liczbaofertńożonych w otwalĘch konkursach ofeń, w Wm liczbaorganizacji;

3) liczba zawaĘch umów na realizację zadania publiczrego, w t5rm liczba organizacj i;

4)liczba umów, które nie zostaĘ nea|izowane lub zostaĘ rozllłiązane;



5) liczba zadań publicznych nea|izowanychprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty;

6)liczbaosób zaangażowanych w realizację zadańpublicznych' w tym wolontariuszy;

1)liczba osób, które byĘ adresatani nealizowanych zadań publiczrych;

8) wysokości środków fin*ro*ylh przeznaczonych z budżetu Powiatu narealizację zadań;

9) wysokośó środków finansowych powiatu grudziądzkiego wykorzystanych przez or9anizacje pozarządowe

oraz podmioty na r ealizację zadan pub li czny ch1'

10) liczba skonsultowanych aktów norrnatywnych;

II) liczbaprzedsięwzięó nea|izowanych we wspóĘracy powiatu zorganizacjamipozarządowymi oraz

podmiotami.

2' Zalząd Powiatu Grudziądzkiego przedłoĘ Radzie Powiatu Grudziądzkiego oraz opublikuje w Biuletynie

Infonnacji Publiczrej sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Rozdział XI
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
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Roczny program wspóĘracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publiczrego i o wolontariacie na rok 2018 zoŚaŁ

opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr 5ł l €ł /2017 Zarządu

Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15września 201'7 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

,,Rocztego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publicznego i o wolontariacie na rok 2018''.

Konsultowanie Roczrrego programu wspóĘracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poffiu publicznego i o wolontariacie na rok

2018 odbyło się w formie pisemnego wruŻęnia przęz organizacje pozarządowe i inne podmioĘ opinii

o projekcie programu, zarnieszczonego na stronie internetowej powiatu: http://www.powiatgrudziadzki.pl,

w BIP: http://www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń oraz przesłanego pocńą tradycyjną

i elektroniczną w terminie od dnia 2}wrześniaŻDl7 r. do dnia 13 puźlziemika2}I7 r.

Zgodnie z załącznikiem do uchwĄ Nr XXDV28/20 1 0 Rady Powiafu Grudziądzkiego z dnia 27 września 201 0

r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub

organizacjalrti 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

dotycących działalności stafutowej tych organizacji na stronie internetowej powiatu została opublikowana

informacja o rozpoczęciu konsultacji.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozpatrzył zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi, opinie do programu

i ustalił ostateczrą treśó projektu programu.



Rozdział XII

Tryb powotywania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
* w otwartych konkursach ofert
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l. Każdorazowo' w twiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na rea|izację zadan publiczrych,

wynikających z Rocznego programu wspóĘracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2018, w celu opiniowania składanych ofert Zaruąd powołuje imienny skład Komisji Konkursowej,

Tłłanądalej komisją.

2.w skład Komisji Konkursowej powołanej przezZarząd wchodzą:

1 ) przedstawicie|e Zarządu Powiatu;

2) osoby wskazane przęz or9aIuizacje pozarządowe lub podmioĘ, z wyłączeniem osób wskazanych przez

organizacje lub podmioty, biorące udział w konkursie.

3. Imienny skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa ZarządPowiatu w stosownej uchwale.

4. Komisj a moŻe działaÓ bez udziała osób wskazany ch przez or ganizacje pozarządowe lub

podmioty, jeżeli:

I) żadna organizacja nie wskże osób do składu komisji konkursowej, lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na postawie aft. 15 ust. 2d

lub at. 15 ust.2f ustawy.

5. Prace komisji odbywają się w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowych przyjęty przez Zarząd

Powiatu w drodze uchwĄ.

6. Do członków Komisji biorących ldziałw opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2017 T. poz. 1257) doĘczące wyłączenia

pracownika.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe
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Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dlajego uchwalenia.
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