
Uchwała Nr XIII/92/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: uchwalenia " Programu współpracy Powiatu Kolskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2016".

Na podstawie art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

l. Uchwala się "Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

na rok 2016".

2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Marek Tomzcki



Załącznik nr 1
do UChwały Nr
XIII/92/20 15
Rady Powiatu Kolskiego
Z dnia 26 listopada
2015r.

Roczny program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Podstawą " Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi na rok 2016", zwanego dalej

.Proqramerri'jest art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

§2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

l."ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz.

1118 ze zm.),

2."dotacji" - rozumie się przez to dotację w myśl art. 126 i n. ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze

zm.), 3."konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym
mowa w art.11ust. 2 i art. 13 ustawy.

Rozdział 2

CELEWSPÓŁPRACY

§3

1. Nadrzędnym celem współpracy Starostwa Powiatowego w Kole z organizacjami

pozarządowymi jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia



§5

Rozdział 4

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych

realizowanych przez Powiat zapewnia się poprzez zlecanie ich realizacji tym

podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego

zadania.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1) powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

jego realizacji,

2) wsparcie takiego zadania wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie jego

realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na: 1) zakupy

gruntów, 2) działalność gospodarczą 3) działalność polityczną.

4. Współpraca o charakterze poza finansowym odbywa się w szczególności w

formie: 1) wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania

problemów i potrzeb mieszkańców Powiatu, na podstawie którego opracowywane

będą zadania i programy celowe; 2) opiniowania i konsultowania opracowań/

analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących

obszary wzajemnych zainteresowań; 3) podejmowania i prowadzenia bieżącej

współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku
publicznego; 4) zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań

projektów; 5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i

konsultacyjnym; 6) wzmacniania merytorycznego organizacji pozarządowych m.

in. poprzez: a) doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów, w tym:

wniosków konkursowych/ sprawozdań, rozliczeń, b) konsultacje telefoniczne.

§6

1. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 następuje, z

zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecania.



§10

Kultura fizyczna i sport - 50.000 zł 2) Obozy i akcje letnie - 18.000 zł 3) Kultura,

sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 14.000 zł.

Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań określa

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2010 r. roku

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011
roku, nr 6, poz. 25).

Rozdział S

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI

§ 11

1. Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu określa terminy
dotyczące:

1) opracowania projektu Programu;

2) skierowania projektu Programu do konsultacji;

3) rozpatrzenia złożonych opinii i uwag

4)opracowania projektu programu współpracy z uwzględnieniem, w miarę

możliwości, opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji;

5) przedłożenia projektu Programu współpracy na posiedzenie Zarządu

Powiatu.

2. Informacja o przystąpieniu do KONSULTACJI nad opracowanym projektem
rocznego programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok publikowana jest

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Kole, na stronie Powiatu Kolskiego.

Rozdział 6

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT



2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3. Termin miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy
komisji.

4. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Z prac komisji sporządza się sprawozdanie, które zawiera w szczególności:

1) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie
oraz ofert zgłoszonych po terminie;

2)wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem
przyczyn

odrzucenia,

3) zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem
liczby

przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji dla ofert wybranych,

4) wskazanie przesłanek, którymi kierowała się komisja przy określaniu
proponowanej

kwoty dotacji.

7. Sprawozdanie podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

8. Sprawozdanie przedstawiane jest Zarządowi Powiatu łącznie z projektem
uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.



UZASADNIENIE

Uchwały Nr XIII/92/2015

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: uchwalenia " Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2016".

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady

powiatu należy podejmowanie uchwał w innych spawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji rady powiatu. Delegację taką stanowi art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacietj.t.: D. U. z 2014 roku, poz.

1118 z późniejszymi zmianami) nakładające na organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego planu współpracy z orgaruzacjarm

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 tejże ustawy.

Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formie zlecenia organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy

realizacji zadań publicznych na określonych w przedmiotowej ustawie.

Zlecanie może mięć formę wspierania realizacji zadania lub powierzenia zadania i odbywa się

po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny

tryb zlecania.


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Images
	Image 1



