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Rozdział I
Postanowienia ogólne
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I. PoSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilękroó w programie jest Inowa o:

1) ustawie _ naleŻy przez to rozumiec ustawę

pożlku publicznego i o wolontariacię
2) programie

-

z

(t.j. Dz.IJ

dnia 24 kwtetnia 2OO3 r.

'

z 2014 r. poz.

-

dziaŁalności

18);

naleŻy przez to rozumieć program współpracy Powiatu Grudziądzkiego

z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami
3) dotacji

11

o

naleŻy ptzęz to rozumieć dotację

w

na

rok 2OI5;

znaczet:riu przedstawionym

w aft. 2 pkt

I

ustawy;

4) środkach publicznych

-

naleŻy przez

to

rozumieć środki,o których mowa w art. 2 pkt 2

ustawy;
5) powiecie

-

naIeŻy przez to rozumieć Powiat Grudziądzki;

6) innych podmiotach

-

naleŻy przez

to

rozumięć podrnioty wymienione w art. 3 ust.

3

ustawy;

7)

organtzacjach pozarządowych _- naleŻy rozumieć przęz

to

otganizacje

w

znaczeniu

ustalonyn w art. 3 ust. 2 ustawy;
8) zarządzie

-

naleŻy przęz to rozumieć Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
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1. Głównym

celem programu jest zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu

oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwljanie współpracy sanrorządu

powiatowego Z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań
publicznych oraz wspólnego określenia kierunków i form wzajemnej współpracy.

2.
1)

Celami szczegółowymi są:

integracja organizacji pozarządowych

i

innych podmiotów realizujących zad'ania

publiczne;

2) tworzenie warunków do zwiększania aktywnościspołecznej mieszkańców powiatu;

3) wzmocnienie potencjału sektora i promowanie jego osiągnięó;

4) otwarcie na innowacyjnośći konkurencyjnośćw wykonyrvaniu zadańpublicznych;

s) poprawa jakościżycia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu poprzez

zwiększenie aktyrvno ści or ganizacji;

rozwoj partnerstwa pomiędzy samorządem,

6)

a

organizacjami pozarządow)rmi otaz

wewnątrzśrodowiskaorganlzacjipozarządowych.
Rozdział III
Zasady współpracy
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Współpraca powiatu opieraó się będzie na zasadach:
1)

pomocniczości oznacza, Że powiat zlęca organizacjom pozarządowym i
podmiotom realizację zadan własnych,

a

organtzacje pozarządowe

i

innym

irrrre podmioty

zapewntają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profosjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron
pozarządowymi

i

oznacza, Żę stosunki pomiędzy powiatem

organlzacjami

innyni podmiotami kształtowane będą Z poszanowaniem wzajemnej

autonomii i nięzaleŻnościw swoj ej działalnościstafutowej
3)

a

;

partnerstwa oznaaza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozMąZyrvaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razęm wytyczonych
celów;

4) efektyrvności - ozIvacza wspólne dąŻenie do osiągnięcia możliwie największych efektów
r

ealizacji zadń pub li cznych

;

5) uczciwej konkurencjl_ oznacza stosowanie przejrzystych reguł współpracy;
6)

jawności - oznacza udostępnianie współpracuj ącym z powiatem arganizacjom
pozarządowym i innym podmiotom informacji o zamiarach, celach i środkach
przęznaczonych na r ealtzację zadań publicznych.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
Współpraca powiatu

z

zadan publicznych wyrrrienionych

i
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i

innymi podmiotami obejmuje sferę

1 ustawy

o działalnoŚci pożytku publicznego

organizacjami pozarządowymi

w art. 4 ust.

o wolontańacie, będących zadaniami własnyrrri powiatu' o których mowa w art. 4 ust.

1

ustawy

z

dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatow}rm (Dz' U.

z 20t3 t. poz.

595

zpoźn. zm.).
Rozdział Y
Formy współpracy
1. Współpraoa powiatu
f inans o

wy i

p o

$s

z otgantzacjamipozarządowymi i innymi podmiotami ma charakter

zaftnans

o

wy.

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywać się będzie poprzez zlęcarię do

realizacji

zadanpublicznychnazasadach określonychw ustawie otazw przedmiotowym programie.
3. Współpraca o charakterzepozaftnansowym odbywaó się będzie

w szczególności poprzez:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

2) tworzente

i

w miarę

potrzeby wspólnych zespołów

o

charakterze doradczyrn

inicjatywnym, złoŻonych z przedstawicieli otgantzacji pozarządowych

i

innych

podmiotów oruz przedstawi cieli organów powi atu;

z

3) konsultowanię

normatywnych

organlzacjami pozarządowymi

w

i

innymi podmiotami projektów aktów

dziedzinach dotyczących działalnościstafutowej tych organtzacji

i podmiotów;

4) prowadzenie

na stronie

internetowej powiatu zal<ładki poŚwięconej organizacjom

pozarządowym i innym podmiotom;

5) organizację oraz pomoc w przygotowaniu konferencji, spotkań roboczych i szkoleń;
6) promocję działalnościorganizacji pozarządowych

i

innych podmiotów prowadzących

dział.aInośćpożytku publicznego z terenu powiafu;

7)

udzielanie rekomendacji organizacjom

i innyn

podmiotom współpracującym

zpowiatem;
8) współpracę w zakresie promocji powiatu;

9) współdziaŁanie

w pozyskiwaniu środków finansowych z irrrrych

Źródęł,

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej'
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
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Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą byÓ zlecane do realizacji
or ganizacj om

po

zat ządo wym i irurym

p o

dmi o tom

:

I) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)

organizacja rmprez kulturalnych

i

o

artystycznych

charakterue ponadgminnym

mających istotne znaczenie dlakultury' historii oraztradycji powiatu grudziądzkiego,

b)

wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub

zapisu obtazu

i

z zastosowaniem innych technik

dźwięku słuŻących upowszechnianiu historii, tradycji

i

kultury

powiatu grudziądzkiego,

c)

i

edukacja kulfuralna

wychowanie ptzez sztukę dzieci

i

młodzieŻy powiafu

grudziądzkiego,

d) organtzację przedsięwzięć popularyzujących wiedzę z zahesu kultury,

sztuki

oraz ochrony dóbr kultury t dziedzictwa narodowego,

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

2)

z

zakresu wspierania

i

upowszechniania kultury fizycznej organizowanie Imptęz

sportowych o zasięgu powiatow5rm

i szerszym dla mięszkańców powiatu grudziądzkiego,

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

3)

z zakresu działalnościna rzecz osób niepełnosprawnych prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęÓ, które mają na celu nabywanie, rozwljanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Rozdział VII
Okres realizacji programu
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Postanowienia niniejszęgo programu obowląrują od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku.

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
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1

. Program realizowany będzie w szczególności poprzez

:

I) zlecante organizacjom pozaruądowym i irrrrym podmiotom realizacji zadafi publicznych
w formie:

a) powierzania wykony"wania zadan publicznych wraz
fi

z

udzielaniem dotacji na

z

udzieleniem dotacji na

nansowanie ich r ealizacjt, lub

b) wspierania wykonywania zadan publicznych wraz
do fi

nansowanie ich r ealizacjt;

2) konsultowanie

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów

w

normat}rvnych

aktów

dziędzinach dotyczących działalnościstafutowej tych organizacji

i podmiotów;

3)

w

tworzenie

i

miarę potrzeby wspólnych zespołów

o

charakterze doradczym

inicjatywnym złoŻonych z przedstawicieli organizacji poznządowych

podmiotów

or

i

irrnych

az pt zedstawicieli organów powiatu;

4) prowadzenie na stronie intemetowej powiatu zakJadki poświęconej organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom;

5)
6)

organizowanie oraz pomoc w przygotowaniu konferencji, spotkań roboczych i szkoleń;

promocję działalnościorganizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalnośó pożytku publicznego z terenu powiatu.

2. Zlecanie zadan publicznych organizacjom pozarządowym

i

innyrr 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 og!.aszane

sąptzez zarząd i przeprowadzanę w oparciu o przepisy ustawy.

4. Konkursy oglasza się w Biulet1mie Informacji Publicznej http:lhip.powiatgrudziadzki.pl,

na stronie

internetowej powiatu http://www.powiatgrudziadzki.pl

(w

zal<ładcę

,,aktualności'' oraz ,,organizacje pozarządowe'') oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Grud ziądnl.
5. Powiat moŻe zlecic otgantzacji pozarządowej lub innemu podmiotowi, na wniosek tej

organizacji lub podmiotu, reallzację zadatia publicznego

z

pominięciem otwartego

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

Rozdział IX
WysokoŚć Środków planowanych na realizację programu

$e
Wysokośćśrodków finansowych na realizację zadań zleconych określiRada Powiafu
Grudziądzkiego w uchwale budżetowej na rok 2015. Planowana kwota na zadanta publiczne

w wysokościco najmniej 32.300 zł. Wydatki związane z realtzacją zadai, o których mowa
w programie nie mogą przekroczyó kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel
w budżecie na rok 2015.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
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1. ocena realizacji programu zostanie dokonana

w

szczególnoŚci w oparciu o następujące

mierniki:
I) liczb a o gło szonych otwartych konkursow

o

fert

;

2) liczba ofęrt złoŻonych w otwartych konkursach ofort, w tym7iczba organizacji
3) liczba za-wartych umów narea|lzację zadanta publicznego, w tyrrr liczba organizacjt;

4)Iiczba umów, które nie zostaŁy zręalizowane lub zostały rozwrązane;

5)Iiczbazadan publicznychzrealizowanych przez organizacjepozarządowe i inne podmioty;
6)Itczba osób zaanguŻowanychw realizację zadań publicznych' w t5rm wolontariuszy;
7

) Iiczb a

o

s

ób' które były adre

s

at

arnt zr ealizo wanych z adan pub

li

cznych

;

8)

wysokości środków finansowychptzeznaczonychzbldżęttt Powiatu narealizację zadan;

9)

wysokośćśrodków finansowych powiatu grudziądzkiego wykorzystanych ptzez
or ganizacj e

p o

zar ządowe

i inne

p o

dmi oty na

re

aliz acj ę zadai pub l i cznych.

2. Zarząd Powiatu Grudziądzktego przedłoŻy Radzie Powiatu Grudziądzkiego oraz
opublikuje w Biulet5mie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacjt programu
w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Rozdział XI
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
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Program współpracy Powiatu Grudztądzkiego

z

orgartizacjami pozarządowyni

i

innymi

podmiotami na rok 2015 został. opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób
określonyw uchwale Nr ... ...l .....l20I4 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Z dnia

w sprawie

.

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy powiatu

grudztądzkiego z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.

Konsultowanie Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015 odbyło się w formie pisemnego wyrażenia
przez organtzacje pozarządowe i inne podmioty opinii o projekcie programu' zamieszczonego

na stronie

internetowej powiatu: http://www.powiatgrudziadzki.pl,

w

BIP:

http:lhip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń oraz ptzesłanego pocztą tradycyjną
i elektronicznąw terminie od

dnia

.... do dnia

.

Zgodnie z zaŁącznikiem do uchwały Nr XXDo28l20I0 Rady Powiatu Grudziądzkiego

27 vłrześnia2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowanta

działalnościpożytku publicznego
wymienionymi

publicznego

w

i o

lub

art. 3 ust. 3 ustawy

z

z

o

dnta

powiatową radą

otganizac1ami pozarządowyrni
dnia 24 kwietnia 2003 r.

z

i

podmiotami

działalnościpoŹytku

wolontariacie projektów aktów pfawa miejscowego

w

dziedzinach

dotyczących dziaŁalnoŚci stafutowej tych organizacji na stronię intemetowej powiatu została
opublikowana informacj a o razpoczęciu konsultacji.

W

dniu

"...'...Zarząd Powiatu Grudziądzktego rozpatrzył zgloszone w trakcie

trwania konsultacji uwagi, opinie do programu i ustalił ostateczną treśó pĄektu programu.

Rozdział XII
Tryb powoĘłvania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń
w otwarĘch konkursach ofert
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I. Kazdorazowo' w zwtryIol' z ogloszon1łn otwart5rm konkursem ofert na realtzację zadń
publicznych, wpikających z Programu współpracy Powiafu Grudziądzkiego
Z organlzacjami pozarządowymi

i

innymi podmiotami na rok Ż0I5, w celu opiniowania

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

2" W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd wchodzą:
1

)

przedstawicięle Zarządu Powiatu;

2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty,

z wyłączeniem osób

wskazanychprzez organizacje lub podmioty, biorące udział w konkursie.

3. W

pracach komisji mogą uczestniczyc także, z głosem doradczym, osoby posiadające

specjalistyczną wiedzę

w

dziedzinie obejmującej zakres zadń publicznych, których

konkurs dotyczy.

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

5. Komisja moŻe działaó bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
inne podmioty, jeżeli:

I)

Żadna organtzacja nie wskaże 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 art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
6. Prace

komisji

odb

ają się w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowych przyjęty

przezZarząd Powiatu w drodze uchwały.

7.Do członków Komisji biorących

z

udział. w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. IJ.

poz. 267 z późn' zrn.) dotyczące wyłączenia pracownika.

8.Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
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Zmtany niniejszego Programu wymagają formy prz11ętej dla jego uchwalenia.

MarĄSzcz|panowski

z

2013 r.

