UCHwAŁANR xxxl/37.l/1 8
RADY PowlATLrMIŃsKIEGo
z dnia 18 października2018r.
w ŚprarYi€ Programu wspólpracy PorviatuMińskiego z organizacjamipozarządowymi
oraz podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust.3 ustarYyz dnia 24 kwietnia 2003r.
pożytkupublicznegoi o wolontariaciew 2019 roku
o działalności

Na podstawiealt. 12 pkt 11 usta\ł}z dnia 5 czer'vca 1998 r. o samorządz1e
powiatowym(Dz. U. z 2oI8 t'' poz' 995zpóżD.zm') i a|L'5a ust' 1 ustawyz dnia24 kwiętnia
poży1kupublicznegoi o wolontariacie(Dz' U, z 2018 r., poz' 450
2003 r' o działalności
uchwałqNr XXXIV/31'1/10Rady
konsultacjiokreślonych
7.póżr''zm.),po przeprowadzeniu
zasadkonsultowan1a
20i0 r. w sprawieokreś]enia
PowiatuMińskięgo z dnia 15 września
z organizacjamipozarządowymioraz inrrymi podmiotani uprawnionymido prowadzenia
pożytku p!ńlicznego plojektów aktów plawa miejscowegow dziedzinach
działalności
(Dz' Urz. Woj. Maz. Nr 177,poz.4571)'uchwalasię'
statutowej
dotyczqcychich dzialalności
co następuje:
s 1. Ustala się Program rł'spółpracyPowiatu Mińskiego z organizacjami
pozarządorłymi
oraz podmiotamiw)mienionymiw ań. 3 ust' 3 ustawyz dnia 24 kq,ietnia
poż}'tkupub1icznegoi o wolonta acie w 2019 loku w brzmięniu
2003 r' o działalności
stanowiqcym
za'l4cznikdo ninięjszejuchwały'
$ 2. WykonanieuchwałypowierzasięZarz4dowiPowiatu.
publicznejpoprz..z
s 3. Plogram,o którym mowa w $ 1, podajesię do wiadomości
zamieszczenie
w BiuletynieInfonnacjiPublicznei.
$ 4. Uchwaławchodziw życięz dniempodjęcia.

PRZEW()Dl]IcZĄcA
RADYP'WIATU

zołqcznikdo uchwo, Nr XXX|/374/18
Rody Powiotu Mińskiego
z dnia 78 poździenikq2018 |.

PRoGRAM wsPÓŁPRAcY
POWIATU MINSKIEGO Z ORGANIZAC.'AMI

PozARzĄDowYMI oRAz PoDMIoTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 R.

o DzIAŁALNoŚcI PożYTKU PUBLICZNEGo
I O WOLANTARIACIE

W 2019 ROKU
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l. Po sTANowIENLĄ

oGÓLNE

1. ProgramwspółpfacyPowiatu Mińskiego z o|ganizaąamipozavądow)mi oraz podmiotami
poŹ}'tku
wynienion}'ni w art' 3 ust. 3 ustawyf dnia 24 kwietnia2003 I' o działalności
publicznego i o wolontariacie jest elementęm lokalnego systemu polityki społeczno
finansowejPowiatu.
2. Programokręślaformy, zasadyi zakres współpracyolganów Po\ł.iatuz organifacJami.
a także ustala p oĄ4ety zadan publicznych, których realizacja fioie być zlecana
organEacJom.
3. Tlękroćw niniejszrn Prognmiejestmowa o:
poz}'tku
a) ustawie rozumiesię pŻez to ustawęf d ia 24 kwietnia2003r. o działalności
publicznegoi o wolontańacie(Dz. U ' z f018 t', poz' 45oz późn.zm'),
b) organizacjachpozarządowych rozumie się pIzez to o|gaiizacje olaz inne podmioty
prowadzącedziałalrrośó
poż}tkupublicznego, o których mowa w a1t.3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia24 kwiętnia2003rol:uo działalności
poż1tkupublicznegoi o wolontanaclę,
c) Pfo$amie
rozumie się przez to Proglam wspóĘracy Powiatu Mńskego
z organizacjamipozatządowyni oraz podmiotami w}mienionyni w ań. 3 ust' 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poż14kupublicznegoi o wolontariacie
w 2019ioku.
d) dotacji rozumie się przez to dotacjęw lozumieniu alt. 127 ust. 1 pkt 1 lit e
oftz art. f21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych(Dz. U.
z 2oI1r,poz.2077z późl.zm.)'
e) konl.ursie _ rozumię się pfzęz to otwarty konturs ofert, o któr1m mowa w a1t.11 ust. 2
i w ait. 13 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 I' o działalności
poż}tkupublicznego
i o wolontadacie,
1) Komisji - rozumię się pŻez to Komisję Kontwsową powotaną uchwałąZarządu
Powiatu Mińskiego do opiniowaniaofert złożonychw konlr.ursach.
tI. CELE PRoGRĄMU
Pliorletem Powiatu Mińskiego jest jak najlępszę faspoko.jenie zbiolowych pottzęb
wspólnoty, któIą tworzą jej mieszkańcy. AJ<tprłra współpraca z organizacjami
pozarządow1tni i liderami środowisk lokalrrych jest jedn1łn z waż.nych elementów
efektywnegokierowaniarozwojem Powiatu.
Podstawow}ni korzyściamitakej współpracysąmiędzy inn}mi:
1) umacnianiew społecznejświadomości
poczucia odpowiedzialności
za siebie i swoje
otoczente,
2) budowaniespołeczeństwaob}'watęlskiegopoprzez akĘwizację społeczności
lokalnych,
3) wprowadzenie nowatomkich i bardziej ęfękt1Ąłnychdziałańi fuf\\iąfe,n dzięki dobremu
Iozpoznaniuwystępującychpotrzeb'

Prcgfdm uspółpfacg Poutatu Mlńsk|śgo f orgdnlzdcJaml poza,zqdowgmi oraz podmlotami
ullmk^iongmt u ań. 3 ust. 3 ustŁw z dnld 24 kwtet,Ild 2oo3 r. o dzia:ł'ąlnośclpożgtk|I
pt,bttcznego t o Dotontąrtacie a 2019 rok

Celem Progmmujęst określęnię
cz}telnychzasadw zak€ s ię współpracyPowiatuMińskiego
z otganizacjami pozarządow}'ini' w szczegóhości poprzez zlecalie t)4n organizacJom
okeślonych w Programie zadan publicznych' Poprzez okeślenie i realizację tych zasad
samorząd pragnie wspólnie z organizacjami pozarządow)'rni rozwijaó system dęmokacji
lokalnei.

III. zAsADY wsPoŁPRAcY
współFaca PowiafuMińskiegoz organizacjami
pozarządowymi
opierasięna zasadach:
_
1) pomocniczości ofnacza, że olgany Powiafu' Ięspęktującodrębność
i suwerenność
zorganizowanychwspólnot obywateli, umają ich prawo do samodzielnego
definiowania i rozwią4rwania ptoblemów, w tym należącychtakże do sfery zadań
publicznych i w takim zakresie współpracująf t}'rniolganizacjami, a takżewspierają
ich działalność
oraz um ożliwiajqtealizację zadan publicznych na zasadachi w formię
okeślone.j
w ustawie;
2) suwerennościstron - oznacza,że stosunlripomiędzy Powiaten a organizacjami
pozarządowymi kształtowanę będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezalężności
w swojejdziałalności
statutowej;
3) partnerstwa oznacza dobrowolnąwspółpracęrównotzędnychsobie podmiotów
w rozwiqzyrvaniu wspólnie zdefiniowanych problernów i osiąganiu lazem
w}'tyczo ych celów;
4) efektywności_ polegającejna wspóln;tt dążeniu do osiągnięcia możliwię
najlepszychefektów w realizacji zadańpublicznych;
5) uczciwej konkurencji
oznacza' ż'e Powiat będzie równorzędnie traktował
organizacjepozaźądowe przy r ealizacji zadń publicznych;
6) jawności_ ozndcza,Źę wszystkiemożliwości
współpracyPowiatuz organizacjami
pozarządow1misą powszechnierviadome i dostępnęoraz jasne i zrozumiałe
w zakrcsie stosowanychproceduri Ęteriów podejmowaniadec1zji.
T\,.. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

PROGRAMU

obszar współpracyPowiatu Mińskięgo z olganizacjami pozarządow1'rniobejmujesferęzadan
publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy.

V. FoR\,|\\ĄsPoŁPRAcY
współpraca Powiatu Mińskiego z orgaltzaĄami pozaftądo.rłyfii'prowadzącymidziałalnośó
na telenie Powiafu możebyć realizowanaw następującychfomach:
I. Zlecalia lealizacji zadań Powiatu Mińskiego odbynłającychsię na zasadach okeślonych
w ustawleDootzez:
a) powierzanie wykon1'lvania zadań pnblicznych' wftz z udzieleniem dotacji
na finansowanieich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań plb|iczrtych' wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie
ich realizacji.

Prcgrum uspółpracg Poutatu Ml,ńsklego 2,o"gdnrzdclaml pozaźądougńi
ofd.z podmlotarnt
ugrnieĄiongmt u ań. 3 ust' 3 ustaw z dftta 24 kutet^|a 2oo3 r. o dziął@blośclpożgttkL
pub|tczflego t o wolontąńącie u 2019 toku

2' wzajemnego informowaniasię o planowanychkierunkach działalnościpoprzez:
a) publikowanie ważnychinformacji na stonach intęmętowychPowiatu,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiatu
orM KomisjachRady Powiatu,
c) przekazywanie przez otgarLizacje pozafzĄdowe informacji o przewid1rłanych
lub realizowanych w 2019 roku zadaniach ze sfery publicznej, których lealizacja
odb}Ąvasię 1łopalciu o środkinne niżw},rrikające
z Programu,
d) konsultowanięlisry zagadnieńpriorytetowychna kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowania projektów ak1ów normatywnychw dziedzinach dotyczących działalności
starutor,r
ej rychorganizacji odby.rł
ającegosię poprzel :
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach
Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowanebęĄ pro.jektyuchwałodnoszącychsię
do fagadnień związanychz profilem działalności
tych organizacji,
b) udostępnianieprojektów uchwałna stronieintemetowejPowiatu.
4. Konsultowania prcjektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicfnych,
o I(tórych mowa w ań. 4 ustawy, z powiatową tadą działalnościpożyku publicznego,
w prz}padkujej utworzęnia.
5. TwoŻenia wspólnych zęspołów zadaniowych o charakterze doradcz}łni inicjatywnym
w celu:
a) przygotowaltiaprojektów uchwałRady Powiatu w spnwach dotyczącychdziałalności
poż}tkupublicznego,
b) przygotowaniaopinii w sprawachzwiązanychz Programem,
c) pŻygotowaltiainformacji o współpracyz organizacjamipozaŹądow}łni'
6. Innychfbrmachwspółpracy,
obejmu.jących
w szczęgólności:
a) udzielanie pomocy pTzy olganizowaniu spotkań otwartych ptzez otganizacJę
pozarządowe' których tematyka wią]żęsię z Programęm, np' pop|zęz możliwość
nieodpłatnegoudostępnianialokalu, środkówtecbnicznychiĘ.
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
pub1icznychz innych hóde| nii dotac1azbudż€tu Powiatu,
c) organizowanie przęz Powiat lub WspółudziałPowiatu w organizowaniu szkoleń,
konferencji, forum w1miany doświadczęńw celu podniesienia splawności
funkcjonowaniaorgantzaĄi p ozatządostych,
d) nieodpłatne
udostępnianie
matęriałówzwiązanychze wspięIaniemomz powierzaniem
publicznych'
realizacji zadan
których realizacja odb}'\łasię w drodze konkursuo1.ętt.
e) promocjędziałalności
organizacjipozarządowych
na stonach intemetowychPowiatu
orM na tęlębimię przęd starostwem Powiatow}Ąn w Mińsku Mazowieckim,
w szczególności
organizacjiuczestniczących
w realizacjiProgramu,
f) objęcie patonatem pźez starostę Mińskiego działań lub pro$amó\a' prowadzonych
ptzez orgarizacje pozatządowe' na wniosęk organizacji ftoż'onyw Biuze obsfugi
Intercsantastalostwa Powiatowepow MńŚku Mazowieckim.

Progran pspóIpfdcg Pouidt1, Mińsklego z organtzaclaml pozafzqdoulmi
ofdż podmlotami
ugmlenloft!,nlr[, dń. 3 ust. 3 ustaw z dnla 24 kulet^Ia 2oo3 r. o dztała|nośct poźgtku
publtcznego t o uolotltdttdcte o 2019 roku

VI. LISTA PRIORYTETOWYCH

ZADAN PUBLICZNYCI{

Jako zadania prioĄ,tetowe samoŹądu powiatowego p|zez^aczonę do
ptzez otgalizac1epozalządou'ew 20 19 r. okęślasię:

realizacji

1) fadania w zakesie ochronyi promocji zdrowia, w Ęm:
a) podnięsięniepoziomu wiedzy i umięjętnościoraz rozbudzanie moĘwacji
młodziężyszkolnęj do prowadzeniazdtowego stylu życia,
b) propagowaniezdrowęgoi al1}.ńnegostylu życiawśIódosób starszych,
c) działa]ności
leczniczej w rozumieniu usta1łTz dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej,
2) faddnia w zakęsie działalnościna rzecz osób nięełnosprawnych,w Ę'rn tworzenie
i wdrażanięprogiamów pomocy dzieciom niępęłnosprawn}'rn
i ich rodzinom'
3) zadania w zakręsie turystyki i kajoznawstwa oraz działa]rrości
na Eęcz dziec|
i młodzieży,w t}'rnlvypoczynku dzieci i młodzieży,w Ęm|
a) organizacjarajdów' szkoleń' kutsów i innych imprez popularyzującychturystykę,
za wlątkiem wycieczek,obozów,kolonii'
b) wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystyczn}m
powiatumińskiego.
4) zadania w zakesie kultury, sztuki' ockony dóbr kulfury i dziędzictwa nalodowęgo,
włm:
a) wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w t}łn olganizacja
konceńów, przeglądów i festiwali muzycznych,
b) oĘanifacja imprez lrrrlturalnych,konkursów, przeglądów i wystaw ańystycznych
w powieciemińskim,
c) wspieranie działalnościwydawniczej promującej dorobek kultualny i historię
powiatu mińskiego,
d) działania wspomagające artystów amatorów (amatorckie zespoły a1tystyczne)
rcpręzęntującychpowiat miński r'l przeglądach,fęstiwalach,konkursacho zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzyrrarodowym,
5) zadaniaw zakręsiewspieraniai upowszęchnianiakultury fizycznęj, w t}m:
a) organizacja powiatowęgo systemu współzawodnictwa spońowęgo dzieci
imtodzieĘ,
b) organizacja imprez i zawodów spońowych w powiecie mińskim w lóżnych
dyscyplinach,
c) wspieranie udziału sportowców reprezentującychpowiat mński vr' zawodach
spońowych o fasięgu wojewódzkim, ogólnokajowyn i międzyrarodowym,
6) fadĄnia w zaklesie działalnościwspomagającejrozwój gospodarczy,w t},n lozwój
przedsiębiorczości,
'7)
zadania w zakesie podtrzy'rnywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz lozwoju świadomości arcdowej, ob1tvatelskiej
i kultuowej, w t)'rn wspielanie działń mających na celu kultywowanie tradycji
nalodowej ońz lou'vój świadomości
ob1rł'atelskejw t}łnzakesie,

Program wsPó,pfacg Poulatu Minsktego ż otgantzaciafli pozafzqdougmt orą' Po.lńIotdml
ugńtefttongm|u ań. 3 l,st. 3 t'stdu! ż dnta 24 ku|etnta 2oo3 r' o dzla.łalności pożltku
Ftl2bltcnnego I o uolontarlacle u 20 19
"oku

8) zadania w zakeŚi€ działalności
na rzęcz integfacji europejskiejoIM rozwijania
kontaktów i współplacy między społeczeństwami,w t},rnwspieranie działańna rzęcz
Iozwoju współpracypowiatu mińskięgo z jednostkami samorządow}łni'jed[oŚtkami
organizacyjn1'rnilub organizacjamiseldorapozaifądowęgoinnych państw,
9) zadania w zakesię udzielania nieodpłatnęj pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości
prawnejspoleczeńsn,va'
VII.

OKRES REA],IZACJI

PROGRANIU

Plogram współprucyPowiatu Mińskięgo z organizĄam| pozarządowyrri omz podmiotami
w}'rnienion}'rniw ań. 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 L:wietnia2003 r' o działalnościpoż}tlQ
publicznegoi o wolontaliaciew 2019 r. obowiązujeod dnia 1 sĘcmia 2019 r. do dnia
31 emdnia2019r.
v[I.

sPosÓB

REALIZACJI PRoGRAMU

1. Zlecanie rea|izacji zadai Powiatu Mińskiego organizacjom pozarządow1'rnobejmuje
w pielwszej kolejnościte zadalia, kióre Program okeślajako zagadnieniapdorJ'tętowę
i odbywa się po przeprowadzeniuotwańego konkursu ofeń, chyba żę przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie możndtea|izować efektr'r'niej w inny
sposób określonyw przepisach odrębnych (w szczególnościna zasadach i w trybie
okeślon1mw przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniempoiówn}.walności
metodkalkulacji kosztó\ł/olaf poló\ł7n),'\^'a]ności
opodatkowania).
2. Tryb poŚtępowaniao udzielenię dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli
wykonaniazleconegozadania okeślaustawa.
3. Zanąd Powiatn Mińskiego może zlecić olganizacjom pozatz4dow7m,f pominięciem
otwaxtego konk.ulsu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokaln1łn
lub regionalnyn' Zasady i Ęb przyznawaniadotacji okeślająprzepisy ustawy'
4.

Zadaniapowiatu w zakesie współpracyz organizacjamipozarządow1mivrykonują:
1) starostwoPowiatowęw Mińsku Mazowieckim, w t}m WydziĄ:
_ oświatyi Plomocji,
Biuro Rady i Zarządu.
Środowiska i Rolnictwa,
_ ZanądzaniaKryzysowego i Spraw obromych,
Adminishacyjno-Gospodarczy,
2) powiatowejednostkiorganizacyjne,
w szczególności:
a) PowiatowęcęntrumPomocyRodziniew Mińsl:uMazowieckim:
- zadaniaw zakesie pomocyspoteczne.j,
_ zadaniaw zakręsiędziałalności
na rzęcz osób niępęłnospmwnych,
b) Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim:
_ zadania w zakrcsie promocji zatrudflienia i akĘwizacji zawodowej osób
pozostającychbez pmcy i zagrożonychzwo]rieniem z pracy'

Prcgran uspólprdc! Powidtu Mtńskiego z otga^lzacjąmi PozdfządoI.,lml oraz Poclńiotaml
ulmlenton!,nt w .ż|'t.3 ust. 3 |lstąug z ilnla 24 k!,/,tetnią 2oo3 f- o dzbłahośct Pożlttku
pubticzneso t o uolotttartdcle u 20 19 rok!

5. Nacue]nik Wydziału oświaĘ i Promocji sprawuje nadzór lad rcalizacją zadai
w zakesie współpracyz otgalizaqarli pozlrządow},rni,w t},rnnad realizacjąProgramu.
Lx.

wYsoKoŚc

ŚRoDKów
PLANoWANYCH
PRoGRĄMU

NA REALIZACJq

L Planowana wysokośćśrodkówprzeznaczonana realizację Plogramu współplacy Powiatu

Mińskiego z organizacjamipozarządow}tli onz podmiotami wynienion}łni w ań. 3 ust.
pożytkupublicznegoi o wolontariacie
3 ustawyz dnia 24 kwietnia2003r. o działalności
w 2019 roku okeślonazostaniew budżecięPowiatuMińskiego na 2019 rok do kwoty
350.000zł.

2 . Środki na realizacjęPrcglamu mogą w ciągu loku budżetowegozostaćzwiększonę
1ubzmniejszonew zależności
od s}tuacjifinansowejPowiatuMińskiego i nie powoduje
to potrzebyzmiany Programu.
X. MONITORING

REALIZACJI

PROGRAMU

1. Monitoring Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozalządow}'mi
polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag olaz informacji wnoszonych
pfzęz of ganizacjepozarządowetealizująceProgram.
2. Uwagi, wrrioski, propozycje dotyQzące rca11facji Programu naleŻy z*aszać
za pośIednictwęmwłaściwychmeĄ7torycznie wydziałów Starostwa lub powiato\łTch
jednostekorganizacyjnych.
którenastępnie
przedstawiąjeZarządowiPowiatu'
3. wydzia.ły me{4oryczne oraz powiatowe jednostki organizac1jne wspóĘracujące
z podmiotami Programuw zakesie swoich kompetencji monitorująrealizację Pfogramu
i odpowiadająza przeprowadzaniękontoli realizacji zadń zleconych oraz ptzedŁJadają
roczne sprawozdania z realizacji tych zadń. Ponadto zgłaszają propofycje zadań
do realizacjina kolejnyrokdo Wydziafuoświatyi Plomocji.
4' wŚkaźnikami efekĘvnościrealizacji Programusą w szczególnościinfomację dotycfące:
_ liczby organizacji pofaŹądowych współuczestniczących w realizacji zadń
publicznychw 2019r.,
_ rtrysokości
środkówfinansowychzaangażowanych
w realizacjęProgmmq
_ liczby osób, które były adresatamizadań realizowanych w€ współpracyz Powiatęm
Mińskin.
Iiczby zad,ańztealtzowanychw lamach Plogmmu.
5. Wydział oświaty i Ptomocji opraĄe sprawozdanie z realizaĄi Programu wspóĘracy
za 2019 rok, które Zatząd Powiatu pżedłożyRadzię Powiatu Mińskiego w tęrminie
do dnia31 maja2020rolu.
6. Sprawozdanie z rca|izacji Programu współpracy za 2019 tok zostanie opublikowane
w Biulet}nięInformacjiPublicznejw terminienie póŹniejniżdo dnia 31 maja2020loku'

Progrum uspólp"dc!
Poużątu MtlĄskl.go z o"gdnizdcldfit
pożdtz,ądougml
ofaz podmiotdfil
ugm1e^lo,|!mi
u dit. 3 ust. 3 ustaug z dntd 24 k'oiel.rrt(t 2oo3 f. o d2Id'ldt||oścl pożgtku
pubucztego t o @o|ontąrlack u 2019 foku

xl.

sPosÓB TWoRZENIA PRoGRAMU oRAZ PRZEBIEG KoNSULTACJI

Plogram współpracy Powiafu Mińskiego z o|eanizaejaml pozarządow}lni twoŹony jest
w następujących etapach:
1. PŹygotowanie projektuProgramupŹez wydfiał oświatyi Plomocji.
2. Skierowanie projektu na posiedzenie zarfądn Powlal;.!,który zatwieńza go i ogłasza
konsultacje.
3. Prząlrowadzeniekonsukacjiw oparciuo uchwałęNr xxxlv/314/l0 Rady Powiatu
Mińskiego z dnia 15 września2010 r. w sprawie okeśleniazasad konsultowania
z olganizacjami pozarządow1tri oraz inn}łni podmiotami uprawnion;-'rni
do prowadzeniadziałalności
poż}'tl.u
publicznegoplojektówaktów plawa mjejscowe8o
w dziedzinach dotyczącychich działalności
statutowejw fomie:
1) zamieszczenia
prcjektu,'ProgramuwspołplacyPowiatuMińskiego z organizacjami
pozarządow}Tli oraz podmiotami wynięnionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r' o działa]rrościpoŹ},tku pub1icznego i o wolontariacię
w 2019 rolr:u,,na stronię intąneto.wej powiatu i na tablicy ogłoszęństarostwa
Powiatowęgo, z zaznaczeniefi możliwości zg}aszania lwag drogą pisemną
i elektoniczną na wskMany adresmailowy,
2) internetowegoforum.
4. Rofpatzenie opinii i uwag z|oizonych ptzez organizacje pozatządowe, wydziały
Slarosh'.'a
lub po\łialowejednos*i organizacfne'
5. opracowanie projektuProgrumuz uwfg1ędnieniemzgłoszonychopinii i uwag.
ó.

SkierowanieProgramupod obradyRady Powiatu Mińskiego, któIa podejmujestosowną
uchwałe.
XII. KOMISJAKONKIJRSOWA
- TRYB PowoŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA

1 . W celu zaopiniowania fłożonych ofelt w ramach otwańego kontwsu ofert Zatząd
Powiatu powofujeKomisję Kontursową.

2 . Na posiedfęniuKomisji Kontursowej,po zapoznaniusię z listąoferentów,kaŻdyczłonek

Komisji składa oświadczenieo nieistnięniupodstaw wyłączęniaz prac Komisji
określonych
w pŹepisach ustawy z dnia 14 czqwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracinego(Dz. U' z 20I.7|.' poz. I25"]z póżn' zm.) dotycz4cychv'ryłączea
pracownika. W prz}padl.u zaistnienia ww. podstawlvyłączenia,członekKom|sji zg]dsza
ten fakt na posiedzeniuKomisji i zostajewyłączonyz oceny ofelty tęgopodmiotu.

3 . PracamiKomisji kierujePrzewodniczący
Komisji, który zwofujeposiędzenie.
4. o terminachposiedzeń członkowieKomisji zawiadamiani są z co najmniej dwudniovf,m
w}pĘędzeniem' Zawiadomięniemożebyć dokonanetelefonicznie 1ubza pośrednictwem
poczty elektroniczne.j.

Ptogfa,i
usPólP?.,c!
Po'/)l@tw Mińsklego z orga zaciami poząaą.1oulml
oraz podmtotaflI
olrntcfttongmi
u d?t. 3 ust. 3 ustau.v z dntd 24 k|rJletnta 2oo3 r. o dz,t(tłl,-tn.ościPożgtk1l
publtcznego
I o uolo t.trt.lcL u 2019 roku

5. Komisja obiaduje na posiędzęniach zamłniętych bęz udziafu ofelentów' Temin
posiędzeniaKomisji ol(Ieśla
i mie.jsce
PŹewodniczący.
jawnym,zwykłąwiększością
głosów,
6. Komisja podejmujelozstrzygnięciaw głosowaniu
w obecności,
co najmniejpo}owyjejskładu.W prz1padkurównejliczby głosówdecyduje
głosPżewodniczącego.
7. KomisjaKonkursowaoceniai opinĘe nadesłane
oferly'
8. PŹewodniczący Komisji Konkurcowej przedkłada Za1uądowi Powiatu rekomendację
dotyczącąpftyfnan|a środkówfi nansowych.
9. RozstzygnięcieKonisji niejest wiązącedla ZarząduPowiatu.
10' Za uczesb]lictwo
w pracachKomisji jej członkowienię otrz}mująw}na$odzenia.
1l' ZaŹqd Powiatupodejmujedecyzjęo udzieleniuzlecęniazadaniaonz dofmansowaniu.
12.od d'eqzji Zarząótl Powiatu nie pżysługujęodwołanie.

xuI.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1 . Rada Powiatu Mińskięgo, uchwalającbudżetPowiatu na 2019 rok, zapevmi środki
finansowe na realizację Programu i okęśli ich w}sokość,w szczególnościna zadania
powiatu realizowaneprzez otgan|zacjepozarządowe'

2. w

okęsię, na który prz1znana została dotacja, organizacja pozarzqdowa
jest zobowiąfana do zamięszczania w swoich materiałach infomacinych zapisu
o finansowaniulub dofinansowaniuzadaniaprzez Powiat Miński.

3 . Upoważnia się Zarząd.Powiatu do zlecania organizacjom pozarzqdowym, w ramach
posiadanych środkówfinansowych' innych zadń niż okeślonew Rozdziale VI w razię
nznania,iż złoż'one
ofelty wykon}nvaniazadań są korzystnedla lealizacji zadań powiatu'
4 . W terminie do 30 listopada2019 roku Rada Powiatu Mińskiego uchwali Program
współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządow}Ąni ofaz podmiotami
poĄ'tku
wyrrienionyni w art' 3 ust' 3 ustawyz dnia 24 klvietnia2003 r. o działalności
publicznegoi o wolontariacie
na 2020rok.
5 . w zaklesie nieuegulowanyrr w niniejsz1tnPrcgramie stosujesię przepisy ustawy.

PRZEWoD l{lczĄclĄ
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