RADA POWIATU
Radomszcza ń skig

UCHWAŁA NR XX V/196/2020
RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu wspó łpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i O
wolontariacie na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020r., poz. 920) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) uchwala si ę, co następuje:
1. Uchwala się Program współpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok, stanowi ący załącznik do niniejszej uchwa ły.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodz y Rady
Pow id szcza ń ski ego

~
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g
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Załącznik do uchwały Nr XXV/l 96/2020
Rady Powiatu Radomszcza ńskiego
z dnia 25 listopada 2020 r.
Program współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno ści pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
W demokratycznym spo łeczeństwie organizacje pozarz ądowe stanowi ą bazę dla rozwoju lokalnej
społeczności, ponieważ skupiaj ą najaktywniejszych i najbardziej wra żliwych na sprawy spo łeczne obywateli
danego środowiska. Priorytetem jest realizacja zada ń publicznych o charakterze ponadgminnym przy
współpracy samorządu powiatowego oraz organizacji pozarz ądowych i podmiotów, o których mowa w art.3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, któr ą tworzą mieszkańcy Powiatu Radomszcza ńskiego. Niezb ędnym jest włączenie
podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Powiatu na zasadach pomocniczo ści, partnerstwa,
suwerenno ści stron, efektywno ści, uczciwej konkurencji oraz jawno ści. Aktywna wspó łpraca z organizacjami
pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem.
Podstawowymi efektami takiej wspó łpracy powinno by ć umacnianie w spo łecznej świadomości
odpowiedzialno ści za siebie i swoje otoczenie, budowanie spo łeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacj ę
społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań dzi ęki dobremu
rozpoznaniu wyst ępuj ących potrzeb. Program Wspó łpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami
pozarządowymi na 2021 rok zakłada skuteczn ą realizacj ę zadań publicznych przy zaanga żowaniu sił, wiedzy,
doświadczenia i potencja łu tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Powiatu
Radomszczańskiego. Niniejszy Program powsta ł w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników
Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak równie ż organizacji
pozarządowych.
I. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa

0:

1) ustawie - nale ży przez to rozumie ć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalno ści pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. poz. 1057),
2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Radomszcza ński,
3) Radzie - należy przez to rozumie ć Radę Powiatu Radomszcza ńskiego,
4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Radomszczańskiego,
5) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Radomszcza ńskiego,
6) Komórkach organizacyjnych - nale ży przez to rozumie ć komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
w Radomsku realizuj ące działania z okre ślonego obszaru współpracy,
7) jednostkach- nale ży przez to rozumie ć powiatowe jednostki organizacyjne,
8) organizacjach pozarz ądowych - należy przez to rozumie ć organizacje pozarz ądowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9) komisjach - nale ży przez to rozumie ć komisje oceniaj ące oferty w otwartych konkursach ofert,
10) Programie - należy przez to rozumieć Program Wspó łpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
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II. Cel główny i cele szczegó łowe Programu.
2. Celem głównym Programu jest okre ślenie zasad reguluj ących współpracę Powiatu Radomszcza ńskiego
z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2021 oraz zwi ększenie efektywno ści działań związanych z realizacj ą zadań
publicznych, zapewnienie wysokiej jako ści wykonania danego zadania publicznego przy zaanga żowaniu
potencjału, sił, doświadczenia i wiedzy przedstawicieli organizacji pozarz ądowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ści pożytku publicznego i o wolontariacie, jak równie ż budowanie
partnerstwa pomi ędzy administracj ą samorządową a organizacjami pozarz ądowymi, służącego zaspakajaniu
potrzeb mieszkańców Powiatu oraz wzmacnianiu roli aktywno ści obywatelskiej, w tym w rozwi ązywaniu
problemów lokalnych.
3. Cele szczegó łowe Programu:
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa
pomiędzy administracj ą samorządową a organizacjami i innymi podmiotami,
2) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwi ększenie udziału mieszkańców w życiu
społeczności oraz w rozwi ązywaniu lokalnych problemów,
3) rozwój samorządności lokalnej, zwi ększanie świadomości obywatelskiej i zainteresowania życiem Powiatu
Radomszczańskiego oraz promowanie aktywno ści społecznej,
4) wzmocnienie potencja łu organizacji i innych podmiotów,
5) poprawa jako ści życia poprzez zaspakajanie potrzeb mieszka ńców Powiatu,
6) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
7) otwarcie na innowacyjno ść i konkurencyjno ść w wykonywaniu zada ń publicznych,
8) rozwój i promocja Powiatu Radomszcza ńskiego,
9) wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajduj ących si ę w trudnej sytuacji życiowej,
10) aktywizacja i integracja spo łeczna różnych środowisk,
11) rozwój fizyczny oraz wzmacnianie postawy sportowej dzieci i m łodzieży,
12) propagowanie aktywnego stylu życia oraz kultury fizycznej, budowanie oferty sportowo-rekreacyjnej dla
mieszkańców Powiatu,
12) propagowanie krajoznawstwa i turystyki,
13) upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacanie ofert kulturalnej, promocja wydarze ń kulturalnych,
15) wzmacnianie pozycji Powiatu Radomszcza ńskiego poprzez zaanga żowanie w realizacj ę projektów
artystycznych: koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz artystycznych
wydarzeń interdyscyplinarnych, wydawnictw i publikacji zwi ązanych z Powiatem Radomszcza ńskim,
14) prezentacja dorobku artystycznego mieszka ńców Powiatu,
15) rozwój edukacji,
18) kształtowanie właściwych, społecznie akceptowanych postaw oraz zachowa ń u dzieci i m łodzieży,
19) pielęgnowanie polsko ści oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i m łodzieży,
21) wzmocnienie działalności na rzecz osób niepe łnosprawnych,
22) wzmacnianie wspó łpracy samorz ądu powiatowego ze środowiskami kombatanckimi,
23) zapewnienie dost ępu do punktów nieodp łatnej
obywatelskiego oraz edukacji prawnej,

pomocy prawnej, nieodp łatnego poradnictwa

24) zwiększenie świadomości prawnej spo łeczeństwa,
25) promocja i organizacja wolontariatu.
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III. Zasady wspólpracy.

4. Współpraca pomiędzy podmiotami Programu a Powiatem odbywa si ę na zasadach:
1) pomocniczo ści - uznaj ącej prawo podmiotów programu do samodzielnego okre ślania i rozwi ązywania
problemów, także należących do sfery zada ń publicznych, wspierania ich dzia łalno ści oraz umo żliwiania
realizacji tych zada ń zgodnie z obowiązuj ącymi normami prawa,
2) suwerenności stron - respektuj ącej niezale żność podmiotów Programu i uznaj ącej odrębność
i podmiotowo ść organizacji pozarz ądowych,
3) partnerstwa - traktuj ącego podmioty Programu jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów
społecznych, okre ślaniu sposobów ich rozwi ązywania oraz realizacji zada ń publicznych,
4) efektywno ści polegaj ącej na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zada ń publicznych przez
podmioty Programu i uzyskuj ąc jak najwyższą jakość,
5) uczciwej konkurencji- zapewniaj ącej równe traktowanie wszystkich podmiotów Programu dzia łaj ących na
rzecz mieszka ńców Powiatu,
6) jawności - polegaj ącej na powszechnym udost ępnianiu przez Powiat jasnych informacji na temat zamiarów,
celów i środków przeznaczonych na realizacj ę zadań publicznych wraz z procedur ą i kryteriami ich
przyznawania oraz dotychczas poniesionych kosztach prowadzenia tych zada ń .
IV. Zakres przedmiotowy.

S. 1. Przedmiotem wspó łpracy Powiatu z organizacjami pozarz ądowymi jest sfera zada ń publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te nale żą do zadań Powiatu, określonych w ustawie
o samorządzie powiatowym lub innych przepisach prawa.
2. W szczególno ści zadania, o których mowa w ust. 1 obejmuj ą obszary:
1) działalność na rzecz kombatantów,
2) działalność na rzecz osób niepe łnosprawnych,
3) działalność wspomagaj ąca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) działania przyczyniaj ące się do rozwoju świadomo ści obywatelskiej,
5) upowszechnianie tradycji narodowej, piel ęgnowanie polskości oraz rozwój świadomo ści
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) nauka, edukacja, o świata i wychowanie,
7) wypoczynek dzieci i m łodzieży,
8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) krajoznawstwo i turystyka,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwi ększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
13) udzialanie nieodp łatnego poradnictwa obywatelskiego.
V. Formy wspólpracy.

6. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarz ądowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy
i odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie.
7. 1. Do form współpracy finansowej zalicza si ę zlecanie organizacjom pozarz ądowym realizacj ę zadań
publicznych będących zadaniami powiatu na zasadach okre ślonych w ustawie poprzez:
a) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) powierzanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
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2. Do form współpracy pozafinansowej zalicza si ę, w szczególno ści:
1) konsultowanie z organizacjami pozarz ądowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) możliwość zawierania porozumie ń o współpracy w realizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć,
4) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarz ądowym współpracuj ącym z Powiatem,
5) publikowanie ważnych informacji dla organizacji pozarz ądowych na stronach internetowych Powiatu,
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
6) umieszczenia na stronie internetowej informacji dotycz ących organizacji pozarz ądowych,ich działalności,
jak i zadań realizowanych przez organizacje,
7) obejmowanie patronatem przez Starost ę przedsi ęwzi ęć realizowanych przez organizacje pozarz ądowe,
8) promowanie przez Powiat dzia łalności organizacji pozarz ądowych,
9) tworzenia wspólnych zespo łów o charakterze doradczym i inicjatywnym,z łożonych z przedstawicieli
organizacji pozarz ądowych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,
10) prowadzenie i aktualizacj ę wykazu organizacji pozarz ądowych działaj ących na terenie
Powiatu.
11) realizowanie wspólnych przedsi ęwzi ęć na rzecz mieszka ńców Powiatu Radomszcza ńskiego oraz
promuj ących Powiat.
VI. Priorytetowe zadania publiczne.
8. Ustala się następuj ące zadania jako priorytetowe do realizacji w 2021 roku.
1. Sfera zadań publicznych w zakresie: dzia łalności na rzecz osób niepe łnosprawnych
1) działania na rzecz osób niepe łnosprawnych.
2. Sfera zada ń publicznych w zakresie: krajoznawstwa i turystyki:
1) wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i m łodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu
Radomszczańskiego,
2) drugi zlot turystyczny Powiatu Radomszcza ńskiego,
3) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego,
4) impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka.
3. Sfera zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) rekreacja - aktywne formy sp ędzania czasu wolnego,
2) współzawodnictwo sportowe dzieci i m łodzieży - w ró żnych dyscyplinach sportu,
4. Sfera zada ń publicznych w zakresie: upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie organizacji wydarze ń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego,
2) wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzeda ży wydawnictw
i publikacji tematycznie zwi ązanych z Powiatem Radomszcza ńskim.
S. Sfera zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz organizacji pozarz ądowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz działalno ści wspomagaj ącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
1) Akcja 1% dla organizacji opp z terenu Powiatu Radomszcza ńskiego,
6. Sfera zadań publicznych w zakresie udzielania nieodp łatnej pomocy prawnej, nieodp łatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
1) prowadzenie w Powiecie Radomszcza ńskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
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7. Sfera zadań publicznych w zakresie: dzia łalności na rzecz kombatantów:
1) działania na rzecz kombatantów.
8. Sfera zada ń publicznych w zakresie: promocja i organizacja wolontariatu:
1) aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie.
9. Sfera zadań publicznych w zakresie: pomocy spo łecznej:
1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
2) prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy.
VII.

Okres realizacji programu.

* 9. Niniejszy Program realizowany b ędzie w okresie od I stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
VIII. Sposób realizacji Programu.
10. 1. Podmiotami uczestnicz ącymi w realizacji Programu s ą:
1) Rada Powiatu Radomszcza ńskiego.- jako organ stanowi ący, uchwalaj ący Program,
2) Zarząd Powiatu Radomszcza ńskiego- jako organ wykonawczy, realizuj ący Program i przedkładaj ący
Radzie sprawozdanie z jego realizacji,
3) organizacje pozarz ądowe,
2. Zarząd Powiatu realizuje niniejszy Program na zasadach okre ślonych w ustawie i przy pomocy
1) komórek organizacyjnych, które w obszarach swojego dzia łania współpracuj ą z organizacjami,
2) powiatowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego dzia łania współpracuj ą
z organizacjami.
3. Komórki organizacyjne oraz powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie obj ętym ich merytorycznym
działaniem prowadzą bezpośredni ą współpracę z organizacjami pozarz ądowymi, która w szczególno ści polega
na:
1) przygotowaniu ogłoszeń o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarz ądowych na realizacj ę zadań
publicznych,
2) kontroli realizacji zada ń zleconych organizacjom pozarz ądowym,
3) kontroli sprawozdań końcowych z realizacji zada ń złożonych przez organizacje pozarz ądowe,
4) udziale w spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarz ądowych,
5) konsultowaniu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz ących działalności statutowej organizacji,
6) dokonywaniu oceny realizacji zada ń zleconych organizacjom pozarz ądowym,
7) sporządzaniu oceny realizacji Programu w zakresie merytorycznego dzia łania przedłożeniu jej do
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w terminie do I marca 2022r.,celem sporz ądzenia sprawozdania
z realizacji niniejszego Programu,
8) rozpatrywaniu wniosków złożonych przez organizacje,
9) podejmowaniu i prowadzeniu bie żącej współpracy z organizacjami pozarz ądowymi,
10) współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie w Starostwie Powiatowym
w Radomsku współpracy z organizacjami pozarz ądowymi i przekazywaniu mu informacji publicznych
w zakresie wspó łpracy z organizacjami,
11) przekazywaniu przez komórki organizacyjne pe łnej dokumentacji zwi ązanej z realizacj ą zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarz ądowe do pracownika Wydziału Organizacyjnego
odpowiedzialnego za koordynowanie wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi.
12) samodzielnym przygotowaniu, prowadzeniu, rozliczaniu, kontrolowaniu, monitorowaniu realizacji zada ń
zleconych organizacjom
pozarządowym, które zosta ły
zgłoszone przez powiatowe jednostki
organizacyjne i przekazaniu do Wydzia łu Organizacyjnego, do pracownika odpowiedzialnego za
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koordynowanie w Starostwie Powiatowym w Radomsku wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi
oceny z realizacji Rocznego Programu Wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi ze szczególnym
uwzględnieniem każdego powierzonego zadania w terminie, o którym mowa w pkt. 7.
4. Projekt Programu oraz sprawozdanie z jego realizacji na podstawie zg łoszeń, wniosków lub ocen
merytorycznych komórek organizacyjnych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych przygotowuje
pracownik Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialny za wspó łprac ę z organizacjami pozarz ądowymi.
5. Do zadań pracownika Wydzia łu Organizacyjnego odpowiedzialnego za wspó łpracę z organizacjami
należy w szczególno ści:

1) koordynowanie spraw z zakresu wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi,
2) koordynacja pracy komórek organizacyjnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie
współpracy z organizacjami pozarz ądowymi,
3) sporządzane zbiorczych informacji na temat wspó łpracy Powiatu Radomszcza ńskie z organizacjami
pozarządowymi przy wspó łpracy z komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami
organizacyjnymi,
4) gromadzenie pełnej dokumentacji zwi ązanej z realizacj ą zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarz ądowe przekazanej do pracownika Wydzia łu Organizacyjnego odpowiedzialnego za
koordynowanie współpracy z organizacjami pozarz ądowymi.
5) przygotowanie projektu Programu wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi,
6) konsultowanie projektu Programu z organizacjami pozarz ądowymi w sposób przewidziany prawem,
7) zwoływanie i prowadzenie Komisji oceniaj ących złożone oferty,
8) przygotowanie stosownych umów i nadzorowanie ich realizacji,
9) wnioskowanie i udział w kontrolach zada ń publicznych,
10) udział w kontroli sprawozda ń końcowych z realizacji zadania publicznego, w zakresie zada ń
prowadzonych przez komórki organizacyjne Starostwa,
11) publikowanie w sposób określony w przepisach prawa informacji publicznych z zakresu wspó łpracy
z organizacjami pozarz ądowymi otrzymanych od właściwych komórek organizacyjnych i powiatowych
jednostek organizacyjnych,
12) przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu.
6. Pracownik Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialny za wspó łprac ę z organizacjami za po średnictwem
Naczelnika Wydzia łu Organizacyjnego przedk łada sprawozdanie z realizacji Programu Zarz ądowi Powiatu
w terminie do 31 marca 2022 r.
7. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja
2022r.
8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 zostanie opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Radomsku.

IX.

Wysokość środków przekazanych na realizacj ę Programu.

11. 1. W 2021 roku na realizacj ę zadań publicznych obj ętych niniejszym Programem przeznacza si ę
kwotę w wysoko ści : 91.000,00 zł.
Kwota 190.080,00 A. dotycząca prowadzenia nieodp łatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowana z dotacji celowej na realizacj ę w/w zadania.
Kwota 40.000,00 É. na zadania z zakresu dzia łań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowana ze środków
PFRON.
2. Środki na realizacj ę Programu zostan ą zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2021.

X. Sposób oceny realizacji Programu.
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12. 1. Uwagi i wnioski oraz propozycje dotycz ące bieżącej realizacji Programu mog ą być zgłaszane
Staro ście Radomszczańskiemu.
2. Zarząd Powiatu w trakcie realizacji zadania dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub
powierzanego organizacji pozarz ądowej na zasadach okre ślonych w ustawie.
3. Kontrol ę, o której mowa w ust. 2 oraz kontrol ę sprawozdania końcowego przeprowadzaj ą pracownicy
merytorycznych komórek organizacyjnych lub jednostek w zale żności charakteru danego zadania, pracownik
odpowiedzialny za wspó łpracę z organizacjami oraz pod kątem finansowym pracownik Wydzia łu
Finansowego.
4. Ustala się następuj ące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu w 2021 roku:
1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
2) liczba zawartych umów na realizacj ę zadania publicznego,
3) liczba umów zerwanych lub uniewa żnionych,
4) adresaci realizowanych zada ń publicznych,
5) liczba organizacji pozarz ądowych podejmuj ących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
6) liczba osób zaangażowanych w realizacj ę zadania publicznego, w tym wolontariuszy,
7) wysokość kwot udzielonych dotacji,
8) wielko ść wkładu własnego organizacji pozarz ądowych w realizacj ę zadań publicznych, w tym wkład pracy
społecznej,
9) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Rad ę, konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi,
10) liczba wspólnie realizowanych zada ń.
5. Z realizacji Programu Zarz ąd Powiatu przedkłada sprawozdanie na zasadach okre ślonych w § 10 ust. 6,7

i 8.
XI. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.
13. 1. Projekt Programu zosta ł przygotowany przez Wydzia ł Organizacyjny na podstawie zg łoszonych
przez komórki organizacyjne, powiatowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarz ądowe propozycji
do niniejszego Programu.
2. Propozycje zostały zweryfikowane przez w łaściwe komórki organizacyjne oraz powiatowe jednostki
organizacyjne pod kątem charakteru danego zadania, potrzeb i mo żliwości ich realizacji przez Powiat oraz
możliwości finansowych.
3. W celu skonsultowania projektu Programu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami samorz ądu
powiatowego oraz z organizacjami pozarz ądowymi, jak również zamieszczono projekt Programu na stronie
internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy og łoszeń Starostwa Powiatowego w Radomsku.
4. Projekt uchwały w sprawie niniejszego Programu zosta ł zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i po
przeprowadzeniu konsultacji w sposób okre ślony w uchwale Rady Powiatu Radomszcza ńskiego nr
VIII/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie okre ślenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatow ą
Radą Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku, organizacjami pozarz ądowymi lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz ących działalności statutowej tych organizacji( Dziennik Urz ędowy
Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 201 5r.,poz. 1759) wraz
z uzasadnieniem, przedłożony Radzie
Powiatu.
XII. Tryb i zasady pracy komisji konkursowych do opiniowania w otwartych konkursach ofert.
14. 1. Do zaopiniowania ofert z łożonych w ramach otwartych konkursów Zarz ąd Powiatu w drodze
uchwały powołuje komisje konkursowe. Komisje maj ą charakter opiniodawczy, a ostateczne rozstrzygni ęcie
podejmowane jest przez Zarz ąd Powiatu.
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2. Do obowi ązków naczelników komórek organizacyjnych lub dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych realizuj ących konkursy ofert na wykonanie zada ń publicznych nale ży prowadzenie spraw
zwi ązanych ze wspó łpracą z organizacjami pozarz ądowymi.
3. Zarząd Powiatu powołuje Komisje konkursowe, których skład zależy od charakteru zadania, na które
ogłoszono konkurs.
4. Do prac w Komisji może powołać, z głosem doradczym, osob ę bądź osoby posiadaj ące specjalistyczn ą
wiedzę w dziedzinie obejmuj ącej zakres zada ń publicznych, których konkurs dotyczy.
5. W skład Komisji Konkursowej na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodp łatnego poradnictwa obywatelskiego mo że wchodzi ć
dodatkowo przedstawiciel Wojewody.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni ętych, bez udziału oferentów.
7. Przewodnicz ącym Komisji jest pracownik Wydzia łu Organizacyjnego odpowiedzialny za wspó łpracę
z organizacjami pozarz ądowymi lub wskazany przez dyrektora jednostki pracownik, który zwo łuje i prowadzi
posiedzenie Komisji, a w przypadku jego nieobecno ści inny członek Komisji.
8. Do ważności obrad Komisji niezb ędna jest obecno ść co najmniej 50% składu jej członków.
9. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie nale żące do jej składu, wykonuj ące czynno ści
związane z obsługą administracyjn ą Komisji.
10. Przed przyst ąpieniem do rozpatrzenia ofert, po zapoznaniu si ę z wykazem złożonych ofert, wszyscy
członkowie Komisji składaj ą do Przewodniczącego oświadczenia o nie uzyskaniu przez cz łonka Komisji
przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych lub świadczenia pracy na rzecz organizacji sk ładaj ącej ofertę
oraz nie uczestniczenia przez cz łonka Komisji w pracach organów organizacji składaj ącej ofertę .
11. W przypadku nie przed łożenia o świadcze ń, o których mowa powy żej lub zaistnienia przes łanek,
o których mowa powy żej członek Komisji podlega wyłączeniu z prac Komisji.
12. Do członków Komisji Konkursowej znajduj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Post ępowania
Administracyjnego o wy łączenia pracownika.
13. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodp łatne.
14. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla ka żdego zadania konkursowego.
15. Do zadań Komisji nale ży:
1) ocena oferty pod k ątem spełnienia wymogów formalnych,
2) ocena merytoryczna ofert spe łniaj ących wymagania formalne, zgodnie z dyspozycj ą art. 15 ust. 1 ustawy.
16. W pierwszej kolejno ści oferty ocenia si ę pod wzgl ędem formalnym. Oferty nie spe łniaj ące
przynajmniej jednego z wymogów formalnych s ą odrzucane. Nast ępnie oferty ocenia si ę pod wzgl ędem
merytorycznym.
17. Oferta podlega ocenie merytorycznej przez cz łonków Komisji pod wzgl ędem spełnienia kryteriów
okre ślonych w art. 15 ust. 1 ustawy i w og łoszeniu. Każdy członek Komisji ocenia spełnianie przez ofert ę
poszczególnych kryteriów stosuj ąc skal ę od 0-10 punktów przy każdym kryterium.
18. Oferta, aby mog ła być przyj ęta do realizacji musi spełniać wszystkie kryteria, o których mowa
wust. 17.
19. Każdy członek Komisji dokonuj ąc oceny oferty wystawia dla danej oferty łączną sumę ocen
cząstkowych wystawionych przez cz łonka Komisji za spe łnienie przez ofert ę poszczególnych kryteriów.
20. Ocena ko ńcowa danej oferty jest sum ą ocen łącznych wystawionych przez wszystkich cz łonków
Komisji. Ocen ę końcową danej oferty sporz ądza si ę na zbiorczym formularzu oceny oferty, który stanowi
załącznik do protokołu.
21. Na podstawie zbiorczego formularza oceny poszczególnych ofert sporz ądza si ę protokół, który
podpisują wszyscy członkowie Komisji.
22. Kwota dotacji zadania wspieranego nie mo że przekroczy ć 90 % całkowitego kosztu zadania.
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23. W otwartym konkursie ofert mo że zostać wybrana wi ęcej ni ż jedna oferta.
24. Po podpisaniu protokołu Przewodniczący Komisji przedkłada protokół Zarządowi Powiatu.
25. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczn ą decyzj ę w sprawie wyboru organizacji do realizacji
danego zadania. Od podj ętej przez Zarz ąd Powiatu decyzji odwo łanie nie przysługuje.
26. Wyniki otwartego konkursu ofert og łasza si ę niezwłocznie w sposób okre ślony w ustawie.
27. Protokół wraz z pełną dokumentacj ą z konkursu przechowuje Przewodnicz ący Komisji.
XIII. Postanowienia ko ńcowe.
* 15. Program ma charakter otwarty i uwzgl ędnia możliwość nowych form wspó łpracy.
* 16. Podmioty uczestnicz ące w realizacji Programu stosuj ą art.4 ust. 3 i 4 oraz art.5 ust.2 ustawy
o zapewnieniu dost ępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

H H
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