Uchwała nr XXVl1/217/2016
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 29 listopada2016r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017

Na podstawieart. 5a ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), uchwala się co następuje:

$ 1. Uchwala

się Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do mniejszą uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 roku

wo
Rady Powie

icząca
'uszkowskiego

Maria Makowgka

załącznik
do uchwały nr .XXV )i.l .20'7a/'ZOł.6
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia Zę/GĆĘl1lŁ41idle20
16 r.

PROGRAM
WSPÓŁPRACYPOWIATU PRUSZKOWSKIEGOZ ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017'

PROGRAM
WSPÓŁPRACYPOWIATU PRUSZKOWSKIEGOZ ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

1. Wstęp
1. Program współpracyPowiatu Pruszkowskiego z organizacjamipozaiządowymi oraz
ilmymi podmiotami prowadzącymi działalność pożydm publicznego na rok 2017 powstał
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 181'7), zwanej dalej ,,ustawą".Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji Programu;
7) sposób realizacji Programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację Programu;
9) sposób oceny realizacji Programu;
10) informację o sposobietworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływana i zasady działania komigi konkursowychdo opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
2. Programjest kontynuacją budowania podstaw otwartej, partnerskiej i aktywną współpracy
Powiatu Pmszkowskiegoz organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.

2. Postanowienia ogólne

l

Podstawą uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pmszkowskiego z organizacjami
pozarządowyml na rok 2017 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznegojest art. 5a ust. l ustawy.
2 Ilekroć w ninidszym dokumencie jest mowa o:
1) Programie -- należy rozumieć Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017;
2) organizacji pozarządowej -- należy rozumieć organizacljepozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) Powiecie - należy rozumieć Powiat Pmszkowski;
4) Zarządzie - należy rozumieć Zarząd Powiatu Pruszkowskiego;

5) konkursie-- należy przez to rozumiećotwarty konkursofert, o którym mowa
w art. ll ust. 2 iw art. 13 ustawy.
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3. Cel główny i cele szczegółowe

Głównym celem Programu jest zwiększenieudziału organizacji pozarządowychw realizacji
zadańPowiatu w sferze pożytku publicznego. Dzięki dążeniu do realizacji tego celu zostaną
osiągnięte również cele pomniejsze, takie jak:

1) stwarzanieprzez Powiat coraz lepszych warunków do powstawania i realizacji inicjatyw
społecznych;
2) uaktywnienie działań obywatelskich oraz zwiększenie ich liczby;
3) podniesienie poziomu wiedzy i umidętności samoorganizowania
obywatelskiego w zakresie realizacji zadań publicznych;

się społeczeństwa

4) usprawnianie dialogu i wzajemnego komunikowania potrzeb oraz oczekiwań między
Powiatem a organizacjami pozarządowymi;
5) rozwiązywanie ważnych dla mieszkańców Powiatu problemów oraz zaspokajanie ich
potrzeb dzięki współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;
6) budowanie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych;
7) integrowania działań władz Powiatu i organizacji pozarządowych.

4. Zasadywspółpracy
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości -- zasada ta, wywodząca się ze społecznej nauki Kościoła głosi,

żewyższa instancja nie powinna zajmować się sprawami, które może zrealizować
instancja niższa; zgodnie z tą zasadą organizacje pozarządowe, jako podmioty
działające w społecznościach lokalnych i dobrze znające ich potrzeby, mogą skutecznie

rozwiązywać problemy mieszkańców i zaspokajaćich potrzeby przy finansowym
i merytorycznym wsparciu Powiatu;

2) suwerenności stron -- zgodnie z tą zasadą zarówno Powiat jak i organizacje
pozarządowesą autonomicznymi, niezależnymi podmiotami; zasadata wyklucza próby
ingerowania w obszary działań partneranieobjęte zakresem współpracy;
3) partnerstwa -- zasada ta mówi o partnerskim, opartym na wzajemnym szacunku

współdziałaniu Powiatu i organizacji pozarządowych;budowaniu relacji na bazie
rzetelnej wymiany informacji, umożliwiającej obu stronom prawidłowe wykonywanie
zadań
a
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4) efektywności -- zasada ta zobowiązuje zarówno Powiat jak i organizacje pozarządowe

do zapewmenia wysokiej jakości współpracy oraz wysokiej jakości realizowanych

zadań
a
)

5) uczciwej konkurencji i jawności -- zgodnie z tą zasadą współpraca Powiatu
i organizacji pozarządowychpowinna opierać się na transparentnościpodejmowanych
działań; zasadazobowiązuje też Powiat do równego traktowania wszystkich organizacji,
bez preferowania którejkolwiek z nich, zwłaszcza w zakresie równego infomiowania
wszystkich podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego,
a organizacje pozarządowe -- do uczciwego traktowania zarówno partnerów współpracy,
jak i podmiotów konkurencyjnych, rywalizujących o granty.
2. Jako publiczne źródło informacji i wiedzy dotyczącej konkursów, małych grantów oraz
wydarzeń ważnych dla fimkcjonowania organizacji pozarządowych wskazuje się stronę
intemetową Powiatu Pruszkowskiego: www.powiat.pruszkow.pl.
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5. Zakres przedmiotowy współpracy
oraz priorytetowe zadania publiczne w sferzepozytku publicznego

l

Przedmiotem współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych na rok 2017 jest realizactja
zadań Powiatu w sferze pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy.
2. Za priorytetowe zadania Powiatu w sferze pożytku publicznego przylmule się zadania
z zakresu:
1) pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w tmdnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) udzie]ania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;

3) podtrzymywania i upowszechnianiatradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturową ;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalności wspomagalącel rozwój gospodarczy, w tym rozwq przedsiębiorczości;
8) działalności wspomagalącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) oświaty i wychowania;
10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) turystyki i krajoznawstwa;

15) promocji i organizacjiwolontariatu;
16) ratowmctwa i ochrony ludności;
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy.

6. Charakterystyka

poszczególnych zadań Powiatu

w sferze pozytku publicznego zaplanowanych do zrealizowania w 2017 r.
Charakterystyka zadań Powiatu w sferze pożytku publicznego na 2017 r. wraz z określeniem
spodziewanych rezultatów:

1) zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób
Tmdna sytuacja życiowa często wyklucza osoby nią dotknięte, uniemożliwia im aktywne
uczestniczenie w życiu społecznym, utrudnia lub blokuje integrację ze społeczeństwem,

powoduje poczucie odrzucenia i życia na marginesie. Zadania z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom

i osobom w tmdnej sytuacji życiowej

oraz

wyrównywaniaszans tych rodzin i osób mają na celu przeciwdziałanie
ww.
niekorzystnym zjawiskom w Powiecie oraz stworzenie tej gmpie społecznejmożliwości
dostępu do dóbr kultury i sztuki, edukactji, sportu i kultury fizycznej, rekreacji
i wypoczynku, turystyki oraz korzystania ze wszelkich foma aktywności, powszechnie
dostępnychdla ogółu społeczności.W trudnej sytuadi życiowej znajdują się również
ofiary wypadków komunikacyjnych. Powiat chce wspierać działania oraz organizacje,
które pomagają tym osobom odzyskać sprawność.
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2) zadania Powiatu z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawną to zadanie administracji
rządowej, zlecane i finansowane przez wojewodę. l.Jstawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawną nakłada na powiaty obowiązek

zorganizowaniapunktów bezpłatną pomocy prawnej. Celem tego zadania jest
zwiększenie dostępności usług prawniczych dla gorze sytuowanych mieszkańców
Powiatu oraz wyrównanie ich szansw dostępie do wiedzy prawnej.

3) zadania Powiatu z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechnianiatradycji

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Na 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego oraz 200. rocznica śmierci

TadeuszaKościuszki. Powiat pragnie uczcić obie te rocznice, a także inne rocznice
ważnych wydarzeń historycznych, znaczących dla świadomości narodowej Polaków,
w tym rocznicę aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego; Powiat
planuje uczcić ofiary dwóch systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu -- ofiary
Powstania Warszawskiego,zbrodni katyńskiej, stanu wojennego oraz upamiętnić
Zolnierzy Wyklętych.
W roku 201 8 będziemy obchodzili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Powiat otoczy szczególną uwagą projekty związane z upamiętnieniem td rocznicy.

4) zadania Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu ratownictwa

medycznego, oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
Pierwsza gmpa zadań z tego zakresu ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia

w Powiecie, zwłaszcza zdrowego sposobu odżywiania się, we wszystkich gmpach
wiekowych jego mieszkańców.Powszechniewiadomo, że zdrowy styl życia jest bardzo
ważny zarówno w profilaktyce chorób, jak i wydłużeniu wieku oraz zwiększeniu
aktywności ludzi.
Dmga grupa zadań z tego zakresu ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom
uzależnień w Powiecie poprzez propagowanie wśród mieszkańców Powiatu wiedzy na
temat mechanizmów sterujących uzależnieniami, warunków powstawania i sposobów
pokonywania wszelkiego rodzaju uzależnień.
Trzecia grupa zadań z zakresu ochrony i promodi zdrowia koresponduje z ratownictwem
medycznym i ma na celu upowszechnienie umiejętności ratowania ludzkiego życia wśród
mieszkańców Powiatu (warsztaty, szkolenia, pokazy ratownictwa medycznego).

5) zadania Powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnychsą dla Powiatu
obszarem o szczególnej wadze i znaczeniu. Powiat planuje kontynuować i rozwijać
ubiegłoroczny kierunek działań skierowanych na:
a) poprawę sytuacji życiowej oraz zdrowotną osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
b) usprawnienie,
c) podwyższenie wiary w siebie i we własne możliwości -- dotyczy to także rodzin osób
niepełnosprawnych,
d) przywrócenie im dawnych lub wyuczenie nowych umidętności społecznych,

e) integracjętych osób oraz ich rodzin ze społeczeństwemoraz ze społecznościąosób
niepełnospravmych
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f) organizac=ję
szkoleń, warsztatów dla rodzin osób niepełnosprawnych.
g) promocję i rozwój wolontariatu, poszerzanie bazy wolontariuszy pracujących
z osobami niepełnosprawnymi.
Zadania z tego zakresu koresponduje z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania.

6) zadania Powiatu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Powiat pragnie nadal oferować swoje wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć
podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz seniorów z Powiatu
Pruszkowskiego. W 2017 roku pomoc ta będzie kierowana na wsparcie tych organizacji,
które dążą do zapewnienia seniorom możliwości uczestniczeniaw życiu kulturalnym,
w sporcie, w turystyce, w edukacji, a także prowadzą działania prozdrowotne na rzecz
seniorów. Dzięki temu seniorzy będą mogli uczestniczyć w tych obszarach życia
społecznego,które bez pomocy Powiatu i organizacji pozarządowychbyłyby dla nich
trudnodostępne lub wręcz niedostępne.
Zadania z tego zakresu koresponduje z zadaniami z wielu innych zakresów, na przykład

z zakresu ochrony i promocji zdrowia czy wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej .
Powiat planuje także uczcić Ogólnopolski Dzień Seniora.

7) zadania

Powiatu

z zakresu

działalności

wspomagającej

rozwój

wspólnot
organizacji

ispołeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz
pozarządowychoraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
Stwarzanie wamnków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to jedno
z najważniejszych społecznie osiągnięć demokracji. Jest to szczególnie istotne
w społecznościach lokalnych.

Wielkie

znaczenie

ma tutaj

kształtowanie

postaw

obywatelskich zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy działając w sferze pożytku
publicznego uczą się konstruktywnego wpływu na życie społeczne.
Powiat planuje poszerzenie ubiegłorocznych działań wspierających aktywność społeczną

i obywatelską wspólnot i społeczności lokalnych, działań wspierających inicjatywę
i aktywność obywateli w demokratycznymkształtowaniu ładu społecznego.Powiat
planuje także poszerzeniespektrum działań nakierowanych na edukację obywatelską,
zwłaszcza adresowanado organizacji pozarządowych.
W celu zintensyfikowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i stworzenia im
jak najlepszych wamnków do rozwoju Powiat umchomi, począwszy od roku 2017,
centrum dialogu społecznego -- ośrodek współpracy organizacji pozarządowych
z Powiatu. Centrum to będzie animowało działania integracgne i edukacyjne lokalnego
111sektora, udostępniało zainteresowanym organizacjom zlokalizowany w śródmieściu

Pruszkowa lokal na wspólne spotkania, szkolenia, warsztaty, a także inspirowało
działalność niezrzeszonych mieszkańców Powiatu do podejmowania działań
społecznych.
Obszaremdziałań istotnych dla Powiatu będzie promocja oraz organizacja wolontariatu.
Działania te zostanąskupione równeż w centrum dialogu społecznego.

Powiat planuje także -- wzorem ubiegłego roku -- zorganizowaćwydarzenie promujące
powiatowe organizacje pozarządowe miasteczko NGO.

Wspieranie organizacji pozarządowych, umożliwienie im

zdobywania wiedzy

poprawiającel ich ftmkcjonowanie, zwiększanie kompetencji, rozwój, integrowania ludzi
a](tywnych, a także działania na rzecz powiększania potencjału organizacji
pozarządowych -- to działania zaplanowaneprzez Powiat na 2017 r.
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8) zadania Powiatu z zakresu oświaty i wychowania
Powiat planuje skierować działalność edukacŃną nie tylko na organizacje pozarządowe,
ale także na trzy inne grupy społeczne:
a) na osoby niepełnosprawne -- na szkolenia poprawiające ich ftmkcjonowanie
w społeczeństwie oraz na szkolenie osób, które z nimi pracują: nauczycieli,
wychowawców, rodziny, opiekunów,

b) na młodzież -- poprzezdofinansowaniezajęć rozwijających umiejętnościspołeczne,
uczących pomagania osobom potrzebującym pomocy, kształtujących postawy
patriotyczne, proobronne, postawy społecznie pożądane, a także zajęcia poszerzające
wiedzę
młodych
uczestników
zzakresu
prawa,
rozwoju
gospodarczego
i przedsiębiorczości, komunikaclji społeczną, kształtowania ładu przestrzennego.
c) na rodziny -- poprzezdofinansowaniewszelkich działań edukacgnych, wspierających
funkcjonowanie rodzin: warsztaty, szkolenia.

9) zadania Powiatu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Rok 2017 będzie rokiem JosephaConrada-Korzeniowskiego,przypadnie wówczas 150.
rocznica jego urodzin. Powiat planuje włączyć się w obchody upamiętniającezarówno
pisarza, jak ijego twórczość.

Powiat planuje równeż kontynuacjękoncertów muzyki klasyczną w wykonaniu
artystów profesjonalnych. Realizacja tego zadania stworzy mieszkańcom Powiatu

dodatkowąmożliwość obcowaniaze sztuką wysoką, przyczyni się do jd
upowszechnienia.

10) zadania Powiatu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zadania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury nuycznej w Powiecie,
w tym zadania o charakterzeczysto sportowym, należą do priorytetowych. Powiat

planuje dofinansowaniezadań w tym zakresie adresowanychdo wszystkich grup
społecznych: zarówno do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, jak i do seniorów.
Powiat zamierza dofinansować tumieje sportowe, aktywny, wzbogacony o akcenty
sportowe wypoczynek mieszkańców Powiatu, a także szeroko dostępne imprezy
popularyzujące kulturę fizyczną.

11) zadania Powiatu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
W zakresieekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoPowiat
planuje realizację trzech rodzajów zadań:
a) działania na rzeczpodwyższeniawiedzy na temat fauny i flory Powiatuwśród jego
mieszkańców.

b) działania na rzecz ochrony fauny i flory Powiatu,
c) działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat planowania przestrzennego,
prawa budowlanego pod kątem ochrony środowiska,
d) działania na rzecz ochrony środowiska, w tym czystości powietrza.

12) zadania Powiatu z zakresuturystyki i krajoznawstwa
Popularyzac:ja
wiedzy na temat walorów krajobrazowychPowiatu,ważnych miejsc
kształtujących historię tej Ziemi, szeroka prezentacja ciekawych miejsc znajdujących
sięw obrębie Powiatu - to pierwsza grupa zadań, którą w tym zakresie planuje
zrealizować w 2017 r. Powiat.

Druga grupa zadań z tego zakresu dotyczy finansowegowspieraniawypraw
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turystycznychdla grup wyodrębnionychze względu na szczególnietrudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, np. emerytów lub osób

niepełnosprawnych, zwłaszcza wypraw związanych tematycznie z rzeką Wisłą
i popularyzacja jej roli historycznej, gospodarczej oraz krajobrazowej -- rok 2017 został
ogłoszony Rokiem Wisły.

7. Formy współpracy
Współpraca Powiatu i organizacji pozarządowych w 20 17 r. będzie odbywała się:
1) w fomiie finansowej -- zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań Powiatu
przez
a) powierzenie -- sfinansowanie realizaclji zadania przez Powiat,
b) wspieranie -- dofinansowanie realizacji zadania przez Powiat

-- przy czym Powiat zleca realizacjęzadańpublicznych w trybie konkursuofert, chyba
że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia, albo z pominięciem konkursu ofert, na
podstawie art. 19a ustawy;

2) w fomlie pozafinansowej -- wszelka pozafinansowa pomoc Powiatu wspierająca
działalność i rozwq organizacji pozarządowych, w tym:

a) obqmowanie patronatemprzez Starostęprojektów realizowanychprzez organizacje
we współpracy z Powiatem,

b) udział przedstawicieli Powiatu w ważnych wydarzeniach organizowanychprzez
podmioty prowadzące działalność w sferze zadań publicznych,
c) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem oraz oferowanie
partnerstwa Powiatu w składaniu wniosków grantowych przez organizacje,
d) organizowanie konferencji we współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych,
e) nieodpłatnegoudostępnianiaorganizacjomsali konferencyjnej oraz innych pomieszczeń
i sprzętu -- w miarę możliwości,
f) konsultowania wszelkich aspektów wzajemnej współpracy.

8. Okres realizacji Programu

Program obowiWje

od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

9. Sposób realizacji Programu
Sposób realizacji Programu opiera się na:

1) ogłaszaniu konkursów ofert przez Zarząd na realizację zadań Powiatu w sferze pożytku
publicznego;
2) zlecaniu organizacjom pozarządowymrealizacji priorytetowych dla Powiatu zadań
w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy);
3) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
4) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na 2018 r.;
5) koordynacji spotkań reprezentantów organizacji pozarządowych z przedstawicielami
Powiatu oraz jednostkami im podległymi;

6) promocji działania organizacji pozarządowychna stronach intemetowych Powiatu oraz
na innych dostępnych dla Powiatu nośnikach promocji.
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10. Budżet programu
Program jest finansowany z budżetu Powiatu.
Na realizację Programu planowana jest kwota nie mniejsza niż 100 000,00 zł, w tym w części

dotyczącej zlecenia realizacji zadań publicznych w ramach małych grantów nie więcej niż
20 % ogólną kwoty dotacji planowanychw roku budżetowym,wynikających z Programu.
Kwoty planowane na realizację Programu w ramach dotacji są zapisanew projekcie uchwały
budżetowej oraz uchwale budżetową Powiatu na rok 2017.

ll. Ocena realizacji Programu

l Bieżącym monitoringiem, w ramach realizacji zadań Programu, zajmują się właściwi
merytorycznie pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odpowiedzialni
za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2 Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski, propozycje i zastrzeżenia,
dotyczące realizacji Programu do pracowników, o których mowa w ust. l.
3.

Uzyskane podczas realizacji Programu wszelkie informacje, uwagi, wnioski czy
propozycje, dotyczące realizowanych projektów, zostaną wykorzystane w celu
usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.

4. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z realizacji Programu za

rok 2016 -- do 30 maja 2017 r.

12. Tworzenie Programu i przebieg konsultacji

l Roczny Program współpracy powstał na podstawie konsultacji, które odbywały się
zgodnie z uchwałą nr XXIX/298/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia

2013 roku w sprawie określeniazasadi trybu przeprowadzeniakonsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego, organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2 Uwagi zgłaszaneprzez organizacje pozarządowe zostały uwzględnione w Programie.
3 Protokół z konsultacji został zamieszczonyw Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeńw siedzibie StarostwaPowiatowegoprzy ul. Drzymały 30.
4.

Zarząd, po zapoznaniu się z protokołem z konsultacji, przyjmuje kształt Programu
i przekazuje Radzie Powiatu w celu podjęcia uchwały w tel sprawie.
5 Program na rok 20 18 będzie tworzony w sposób następujący:
1) do końca l kwartału 2017 r. zostanie skierowana do Rady Powiatu uchwała w sprawie
przeprowadzenia konsultacji;

2) do końca ll kwartału 2017 r. zostanąprzeprowadzonekonsultacje,w tym spotkanie
konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi oraz organizacje złożą wnioski do
Programu na 2018 r.;
3) spotkanie konsultacgne odbędzie się do 15 paździemika 2017 r.

13. Otwarte konkursy ofert
1. Konkursy na realizac:ję zadań publicznych ogłasza Zarząd
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2.

Ogłoszenie konkursu zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotaqi;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) trybie i kryteriach stosowanychprzy wyborze ofert oraz terminie dokonania wybom
ofert )

7) zrealizowanychprzez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert iw roku poprzednimzadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniemwysokości dotacji
przekazanychorganizacjompozarządowymi podmiotom, o których mowa w art. 3
3

ust. 3 ustawy.
Zarząd unieważnia konkurs, gdy:
1) nie złożono żadnejoferty;

2) żadnaze złożonychofert nie spełniaławymogów zawartychw ogłoszeniu,o którym
mowa w art. 13 ust. 2 ustawy.
4

Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert, a także o wyborze oferty, organ
administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposóbokreślony w art. 13
ust. 3 ustawy.

14. Komisje konkursowe

l

Zarząd powołuje komigę konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację
zadań publicznych.

2.

W składkomisji konkursowejwchodzą:

1) dwaj przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wskazani przez Zarząd;
2) dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych.
3 W pracach komigi konkursowej mogą uczestniczyć eksperci daną dziedziny, związaną
z rozstrzyganym konkursem, bez prawa głosu.
4.

żadna z osób zasiadającychw komigi konkursowej nie może pozostawaćw budzącym

wątpliwości co do bezstronnościpodczas oceniania ofert stosunku prawnym lub
faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie.
Członkowie komisji konkursowa powołują ze składu komisji jej przewodniczącego,który
kieruje pracą komiqi.
6 W pracach komiqi konkursowej winna uczestniczyć co najmniej połowajej składu.

5

7 Oceny ofert pod względem formalnym dokonuje dwuosobowyzespół złożony
z pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odpowiedzialnych za współpracę
z organizacjami pozarządowymi, po upływie terminu składania ofert, ale w terminie
poprzedzającym obrady komigi konkursowej tak, aby w razie uchybień oferty
niezwłocznie zawezwany drogą mailową oferent, w ciągu 5 dni roboczych po zawezwaniu,
uzupełnił braki oferty pod rygorem jej nieważności. Błędy formalne oferty to
w szczególności:
1) oferta złożona po temlinie lub na niewłaściwym formularzu;

2) oferta złożona na realizację zadania, którego charakter wykracza poza jej zadania
statutowe:
3) oferta niekompletna, w tym bez wymaganych załączników;
4) brak podpisów osób upoważnionych;
5) brak potwierdzeń kserokopii za zgodność z oryginałem;
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6) rażącebłędy rachunkowew kosztorysie;
7) brak umowy partnerskie lub oświadczenia partnera w razie realizacji
określonego ofertą wspólną.
8. Pracakomiqi konkursowej przebiega w następującym porządku:
1) stwierdzenie prawomocności posiedzenia komiqi;

zadania

2) wybórprzewodniczącego
komigi;
3) zapoznaniesię z podmiotami, które złożyły oferty;
4) złożenie oświadczeń przez członków komisji
o braku
lub fłlktycznego z podmiotami biorącymi udział w konkursie;
5) odczytanie warunków konkursu i kryteriów ocen;

stosunku

prawnego

6) odczytanie ofert oraz stwierdzenie, w jakim stopniu każda z ofert spełnia warunki
konkursu -- dyskuqa;

7) wypełnienie kart ocenprzez każdegoz członków komigi indywidualnie;
8) sporządzenie protokołu opiniującego oferty;
9) przekazanie protokołu Zarządowi.
9. Opiniując ofertę, komika konkursowa analizuje następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) koszty realizacji zadania -- w tym wysokość wkładu własnego oferenta;

3) proponowanąjakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie;
4) rzetelność i temiinowość oraz .sposób rozliczenia środków otrzymanych w przeszłości
w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
6) atrakcyjność zadania;
lO. Opiniując ofertę, komika konkursowa komisja dodatkowo premiuje oferty:
1) wspólne, złożone przez co najmniej dwa podmioty;
2) zakładającerealizaqę zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch
gmin Powiatu;

3) zawierającezobowiązanie do przygotowania dokumentacji fotograficzną z realizacji
zadania przez oferenta oraz przekazanie jej wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania;
4) zawierające zobowiązanie do nawiązania kontaktu z mediami w celu rozpropagowania
realizacji zadania oraz do złożenia informac:ji o efektach tych działań w sprawozdaniu
z realizacji zadania;
5) złożone przez zleceniobiorców, którzy uiszczając podatki z realizacji zadań, pomnażalą
pożytek podatkowy Powiatu.
11. Wyboru ofert dokonuje Zarząd, oceniając:

1) możliwość realizacji zadaniapublicznegoprzez oferenta;
2) kosztyrealizacjizadania,w tym wysokośćwkładu własnegooferenta;
3) proponowanąjakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie;
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych w przeszłości
w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
6) atrakcHność zadania;
12 Dokonując wybom ofert, Zarząd dodatkowo premiuje oferty :
1) wspólne, złożone przez co najmniej dwa podmioty;
2) zakładającerealizację zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej dwóch
gmin Powiatu;

3) zawierające zobowiązanie do przygotowania dokumentach fotograficznej z realizacji
zadania przez oferenta oraz przekazanie jej wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania;
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4) zawierające zobowiązanie do nawiązania kontaktu z mediami w celu rozpropagowania
realizacji zadania oraz do złożenia informacji o efektach tych działań w sprawozdaniu
z realizacji zadania;
5) złożone przez zleceniobiorców, którzy uiszczając podatki z realizacji zadań, pomnażają
pożytek podatkowy Powiatu.
13. Uczestnicy konkursu winni dokonać aktualizacji oferty, jeśli kwota wnioskowanej dotacji
okazałabysię inna niż kwota dotacji przyznanej w wyniku wyboru oferty konkursowej.
14. Umowa na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania jest sporządzanana podstawie
oferty. Umowa określa w szczególnościtermin realizacji zadania, wysokość dotacji oraz
temlin jej przekazania.

15. Postanowienia końcowe

Program podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Pruszkowieprzy ul. Drzymały 30, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Powiatu.
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