UCHWAŁA Nr XXV/293/17
RĄDY PoWIATU MIŃSKIEo
z dnia2s października 2017 r,
rv śprawieProgramu wspólpracy Powiatu Mińskiego z organizacjamipozarządowymi
oraz podmiotamiwymi€ n ionymi w art. 3 ust.3 uŚtarłY' dnia i4 kwietnia 2003r.
o dzialalnościpożytkupublichego i o wolontariaciew 2018 roku

Na podstawie ań. D' pkt li ustawy z dnia 5 czelwca 1998 r. o samorządae
.
poYlltgym (.D2.U. z 2017r.. poz. 1868)i art. 5a ust. 1 ustawyz dnia 24
kwietnia2003 r.
o oaalalnoscl pożytku publicznęgo i o wolontariacie(Dz' \]' z 2016 r'' poz.
|817
z póżL.fj].'.),po ptzęprowadzeniu
konsultacjiokeślonychuchwałąNr XXXIV/314/10 Rady
PowiatuMińskięgo z dnia 15 września
2010 r' w spiawie określenia
zasadkonsultowania
pozarządowymioraz innymi podmiotamiuprawnionymido plowadzenia
19|e?nizacjami
.miejscowego
dzia}alności
pub]icznegoprojektólv ;któw ptawa
w dziedzinach
'poz)tku
ootycz4c}cll]chdzlalalnoscistatutowej
(Dz' Urz. Woj. Maz. NI 177,poz' 4571),uchwalasię,
co nastęDu]e:
s, l'

UŃala się Program współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami
oraz podmiotamiwymienionymiw art. 3 ust' 3 ustarfi,z dnia 24 kwietnia
|::TządoYrn]
2003 I. o działalności
poĄtku publicznegoi o wolontariaciew 2018 roku lv brzmieniu
stanowiącymzałącznikdo niniejszej uchwały'
$ 2. Wykonanie uchwałypowierzas:tęZatządowi Powiafu.
$ 3. Program,o którym mowa w,4,1. podajesie do niadomoacipublicz,rej
poprzez
zamieszczenię
w Biuletyie Informacjiruo!cznel.
s 4. Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia'
PRf EwÓDN

Anhn

|ĆzĄLA

załqcznikdo uchwałyNr XXv/293/17
Rddy Powiatu Mińskiego
z dnia 25 pdździernikd2017 r.

PRoGRAM wsPÓŁPRAcY
PoWIATu MIŃSKIEGo z oRGANIZACJAMI
PozARzĄDowYMI

oRirrz PoDMIOTAMI

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

o DzIAŁALNoŚcI PożYTKU PUBLICZNEGo
I O WOLANTARIACIE

W 2018 ROKU

P"og|am asPólprucy Poulatu Mlńsktego z organtzaclaml pozarzqł'ouv,nl orąż po.Imtotaml
ug,''"teftto'lyml u a"t. 3l,st. 3 ustąuv z dńa 24 kalet^Ia 2oo3 r. o dzla|alnośct pożltku
p|'bucznego l o uo|oflta'ńdcte w 20 la rok1!
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l . P o s T Ą \ o \ Ąl E \ l A o G o L \ E
1. ProgramwspółplacyPowiatu Mińskiego z otganizacja1nipozaxządow}łlioraz podmiotami
wyrnienionyrrriw art' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działahościpoĄ'tku
publicznęgoi o wolontariaciejest ęlęmentemlokalnęgosystęmupoliryki społ€ c zno
finansowejPowiatu.
2' PIogIamokręślafomy, zasadyi zakres współpracyorganówPowiatu z organizacjami.
a także ustala pńor}tety fadan publicznych' których rcalizacja może być zlęcana
orga zacjom.
Proglamiejest mowao:
3. Ilekoć w ninięjsz}łn
poż1'tl:u
a) ustawie- rozumiesiępŹez to ustawęz dnia24 kwietnia2003r' o działalności
póżn.
frn'),
I8I,1
z
publicznegoi o wolontaiacte(Dz,U. z f0|6 t,poz.
b) organizacjachpozarządowych_ rozumie się pfzęz to ofganizacjęoraz inne podmioty
poż}tkupublicznego, o których mowa w alt' 3 ust. 2 i 3 ustawy
prowadzącedziała1nośó
poŹ}'tku
publicfnegoi o wolonta acie,
z dnia24 kwietnia2003rol'-uo działalności
c) Progamie
rozumie się pŹez to Progmm współpracy Powiatu Mińskiego
z o|gan:'zacjafiipofarządow1mioraz podmiotami w}mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
poĄ.tl.:upublicznegoi o wolontariacię
z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności
iv 2018roku.
d) dotacji rozumie się pżef to dotacjęw lozumieniu alt. 127 ust. 1 pkt l lit e
oraz art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o hnansach publicznych (Dz U
z 2016r.' poz. 1870z późn' zm.)'
e) konkursie rozumię się pżef to otwartykonl.um ofeń, o któI}m mowa w afi' 11 ust' 2
poĄ4ku publicznego
i w ań. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności
i o wolontariacie,
f) Komisji
rozumie się przez to Komisję Konkursową powołanąuchwałąZarządu
Powiatu Mińskiego do opiniowania ofert złożonychw konlr.ursach.
II' CELE PRoGRĄMU
PrioĄ7tetem Powiatu Mińskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiolowych potzęb
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. AkĘ7wna współpraca z organizacjami
pozarządow}'mi i liderami środowisk lokalnych jęst jedn}m z wai.nych elementów
ęf€kty'r'nego kięrolvaniarczwojem Powiafu'
Podstawow}anikoźyściamitakiej współpracysąmiędzy innymi:
za siebie i swoje
poczucia odpowiędzialności
1) umacnianiew społecznejświadomości
otoczetue,
lokalnych,
2) budowaniespołeczeństwaobpvatelskiego poprzez aktywizacjęspołeczności
dzięki
dobremu
t
rozwiązań
dzia|ań
nowatorckich
i
bardzięj
ęfęktyvnych
3) wprowadzenie
rozpoznaniuwystępującychpotrzęb.
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Celem Progmmujęst okęślęnięcz}teĘch zasadw zakesię wspóĘracyPowiatuMińskiego
z orgalizacjarni pofażądow}Ąni, w szczególności poptzez z|ecalIe t}m organizacjom
okeś1onychw Programie zadań publicznych. Poprzez okeślenie i realizaĄę tych zasad
samorządpragnie wspólnie z organizacjamipozafządow}mirozwijaó systemdemokracji
lokalnej.
III. ZASADY wsPoŁPRAcY
WspółpracaPowiatu Mińskiego Z organizacjamipozarządowyrniopiera się na zasadach:
- ofnacfa,,że organyPowiatu,respektującodrębność
1) pomocniczości
i suwerenność
zorganizowanych wspólnot ob}'watęli, uznają ich prawo do samodzielnego
dęfiniowania i rozrviqz1vania problemów, w łĄn należącychtakże do sfery zadań
publicznych i w takim zakesie współpracująz otni organizacjami,a takżewspierają
ich działalność
oraz umozliwiają realizację zadań publicznych na zasadachi w formie
okeślonejw ustawie;
2) suwerennościŚtron _ oznacza,żę stosunkipomiędzyPowiatema organizacjami
pozarzqdowymi kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezależności
w swojej działalności
statutowej;
3) partnerstwa oznacza dobrowolnąwspółpracęrównorzędnychsobię podmiotów
w rozwiązy'rvaoiu wspólnie zdefiniowanych pfoblemów i osiąganiu razem
wJtyczonych celów;
4) efektyłvności_ polegającęjna wspóln1tn dążeniu do osiągnięcia możliwie
najlęszych efektów w realizac,jizadaripublicznych;
5) uczciwej konkurencji _ oznaęzą że Powiat będzie równorzędnie taktował
of ganizacjepozatządowe przy rcaltzacjt zadatipublicznych;
6) jawności ofl\acza'Że wszystkiemożliwości
współpracyPowiatuz olganizacjami
pozarządow1misą powszecbnie wiadome i dostępneolaz jasne i zrozumiałe
w zaklesiestosowanych
proceduri Ęteńów podejmowania
decyzji'
IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

PROGRAMU

obszar wspóĘracy Powiatu Mińskiego z organizacjamipozauądowymi obejmujesferęzadań
publicznych, o których mowa w aft. 4 ust' 1 ustawy.

\.

FoRMY wsPoŁPRAc\

współpraca Powiatu Mińskiego z organizacjani pozarządowyni, prowadzącymidziałalność
na telenie Powiatu moie być realizowanaw następującychformach:
1' ZlecaniarealizacjiZadańPowiatuMińskiego odbyvającychsię na zasadachokeślonych
rłustawie
poprzez:
a) powierzanie wykon1tvania zadan pubJicznych, wraz z Lldzię|ellien dotacji
na finansowanięich realizacji,
b) wspieranie wykon}rłania zadań publicznych, wlaz z udzieleniem dotacji
nadofinansouanie
rchreali,.
acii.

Ptogfuń usPótPrdc! Pouldtu Mlńsktego z organiz@claml poza..ądo1Lvnt ofuz podmtot.żnl
ugmieniongmi u dtt. 3 ust, 3 ustaug 2 dnta 24 kuietnia 2oo3 r. o dzlałalnośct pożgrtku
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popzez:
2. Wzajemnegoinformowaniasięo planowanychkieruŃach działalności
a) publikowanie ważnychinfomacji na stonach intemetowychPowiatu,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Powiafu
oraz Komisjach Rady Powiatu,
ptzez otganizacje pozarządowe informac,ji o przewid1tvanych
przekaz1nłanie
c)
lub realizowanych w 2018 rcku zadaliach zę sfery publicunej, których realizacja
odb}Ąvasię w oparciu o śIodkiinne niż w}Tlikającez Programu'
d) konsultowanielisty zagadnieńpriorytętowychna kolejny rok budżetowy'
3. Konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczącychdziałalności
sie poprzez:
statuto\ej rychorgani/acjiodb)'$ajacego
planowanych
o
sesjach Rady Powiatu onz posiedzeniach
a) infomowanie organizacji
Komisji Rady Powiatu, na których dyskutowanebędąprojęktyuchwałodnoszącychsię
tych ofganifacji,
do zagadnieńzwiązanychz pro|rlemdziałalności
b) udostępnianieprojektów uchwałna stronięintemetow€j Powiafu'
4. Konsultowania projektów aktów nomat}nvnych dotyczących sfery zadań publicznych'
o których morva w art. 4 ustawy, z powiatową radą działalnościpo4.tku publicznego,
w pŹ)padku jej utwoŹenia.
5. TwoŻenia wspólnych zespołów zadaniowych o charŃteŹę doradc4'rn i inicjatywnym
w celu:
a) przygotowaniaprojektów uchwałRady Powiatu \'r'spnwach dotyczqcych działalności
pożyku publicznego,
b) przygotowaniaopinii w splawachzwiąza[ych Z Prcgiamem,
c) przygotowaniainformacji o współpracyz olganizacjami poza'ządow}łrri.
6. krnychformachwspó|pracy'obejmujących
w szczęgólności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwa1tych pfzez olganlzacje
pozalządowę, których tematyka wiqze się z Plognmem, np' pop|zez moŹliwość
nieodpłatnego
udostępnianialokalu. środkówtechrricznychiĘ.
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu śrcdków finansowych na realizację zadań
publicznych z irrnychżóde.łniż dotacjaz budżętuPowiafu,
c) organizowanie pfzez Powiat lub współudział Powiatu w organizowaniu szkoleń,
konferencji, forum w}miany doświadczęńw celu podniesienia spfawności
fuŃcjonowania organizacjipozażądowych,
d) nieodpłatneudostępnianiemateriałów zwlęanych zę wspieraniem oraz povierzaniem
realizacji zadń publicznych,których realizacja odb)Ąvasię w drodze konkulsu o1e11,
e) promocję działalnościorganizacji pozarządowychna stonach intemetowychPowiatu
oraz na telebimię przed Starostwem Powiatow}m w Mińsku Mazowieckim,
w rcalizacjiProglamu,
w szczególności
organizacjiuczestniczących
1) objęcie patronatemprzez stalostę Mińskiego działan lub programów plovr'adzonych
ptzez otgattizacje pozarządowe'na wniosęk organizacji złożonyw Biurze obsługi
IntelesantaStalostwaPowiatowęsow Mińsku Mazowięckim'
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vI' LISTA PRIoRYTETowYctI

ZADAŃ PUBLICZNYCH

Jako zadania prioĄ7tetowe samożądu powiatowego przeznaczone do
pflez organ|faeJępozarządowe
w 2018r' okeślasię:

realizacji

1) zadania$' zakręsieochronyi promocjizdrcwia,\ł t}m:
a) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętrrości
oraz lozbudzanie motFvacji
młodzieżyszkolnej do prowadzeniazdrowegostylu życia,
b) propagowaniezdrowegoi aktywnegosĘlu iycia wśIódosób stalszych'
c) działalrrości
leczniczej w lozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o df iałaLności
leczniczej,
2) zadańa w fakesie działalnościna Żecz osób niepełnosptawnych.w f}im Nvorzenie
i wdluanie prc$amów pomocy dzięciom ni€pęłnospiawn}m i ich rodzinom'
3) zadania w zakesie turystyki i krajoznawstwa oraz działalnościla rzęcz dzj'ect
i młodziezy'w t}'rn\ł}pocz},nkudzieci i młodzircżł,wtyfi..
a) olganizacja rajdów, szkoleń, kursów i ilaych imprez popularyzującychturystykę,
za wyjątkiemwycieczek,obozów,kolonii,
b) wspieranie działalrrościwydawniczej poświęconej atakcjom turystyczn}Tl
powiatumińskiego,
4) zadalia w fakesię L.ultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziędzictvr'analodowęgo,
wĘm:
a) wspieranie rozwoju kulfury muzycznej w powiecie mińskim, w t}m olganizac1a
koncertów. przę8lądówi festiwali muzycznych'
b) organizacjaimprez kulturalnych, konl.ulsólł, przęglądó'v i wystaw arĘ/stycznych
w powieciemińskim'
c) wspieranię działalnościwydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię
powiatu mińskiego,
d) działania wspomagającea1tystów amatolów (amatorskie zespoły ańystyczne)
ręrezentujących powiat miński w przeglqdach,festiwalach.konkursacho zasięgu
wojewódzkim,ogólnopolskim,międz;narodowyn,
5) zadaniaw zakesie wspieraniai upowszechrrianiakultury fizycznęj, w łłn:
a) organizacja powiatowego systęmu wspdzawodnictwa spo1tow€ g o dfieci
i fiłodzięŻy,
b) olganifac,ja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych
dysclplinach,
c) wspieranie udziału spo1towców replezentującychpowiat miński w zawodach
spolto\łTcho zasięguwojewódzkim, ogólnokajowyn i rniędzynarodowym,
6) zadatia w zakęsie działahościwspomagającejrozwój gospodarczy,w t}łn rczwój
pŹedsiębiolczości,
1) z,adania w zakesie podtrzymyrrania i upowszecbniania tadycji narodowej,
.świadomości
pielęgnowaniapolskości oraz rozwoiu
narodowe,j,oĘnratelskiej
i kulfurowej, w t}m wspieranię działań mających na cęlu kult}Vowanie tadycji
narodowęjolaz rozwój świadomości
obytvate1skiejw t}łnzakesie,
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na źęcz integlacji europejskiejolaz lozwłania
8) zadania w zakesi€ działalności
kontaldów i wspolpracy między społecfeństwami,w b"rn vr'spi€ralrię działańla tzecz
jednostkami
rofwoju wspóbIacy powiatumińskiegoz jednostkamisamorządow}'mi,
organizacyjnyni lub organizacjamisektorapozaŹądowęgoinnych pńŚtw,
9) zadania w zakęsię udzięlania nięodpłatnejpomocy prawnej oraz zwiększania
prawnejspołeczeństwa.
świadomości
V .

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program współpiacy Powiafu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi olaz podmiotami
po'ł4ku
wynienion}mi W alt' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
publicznegoi o wolontariacięw 2018 r. obowiązujęod dnia 1 stycznia2018 r. do dnia
31 grudnia2018r.
vlll.

sPosÓB RIALIZACJI PRoGRAMU

1. Zlecanie rca]'izac1izadań Powiafu Mińskiego organizacjom pozarządou1m obejmuje
w pierwszej kolejnościte zadania' które Program okeślajako zagadnieniaprioĄ,tetowę
i odb}'wasię po przeprowadzeniuotwa1tegokontufsu ofęrt, chyba że przepisy odrębne
w inny
przewidują i.ny tfb zlecania lub dane zadanie możndfrealizować ęl.ekt}ĄVnięj
i
w
trybie
sposób okeślony w Fzępisach odrębnych (w szczegó]rrościna zasadach
określon}mw przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniemporówn),walności
maod kalkulacji kosztów oraz polówn)Ąvalnościopodatkowania)'
2' Tryb postępowaniao udzielenie dotacji, sposób jej tozltczeria oraz sposób konto]i
wvkonaniazlęconęsozadaniaokeślaustawa.
3 . Zaźąd Powiatu Mińskiego możezlecić organizacjompozarządowym,z pomlnlęclem
otwań€go konl.ulsu ofert, realizację zadania publicznego o charakterzę lokaln)m
Zasadyi trybprzyznawaniadotacjiokeślająprzepisyustawy.
lub ręgionaln}m.
4 . Zadaniapowiatu w zakesie wspóĘracy z orgar:'zacjamipozarząóow1,rniwykonujq:
1) starostwoPowiatowew MńsLr-rMazowieckim'w t}m wydziĄ:
_ oświaĘi Promoc,ji,
_ Biuro Rady i Zarządu,
iJrooowlsKa I Kotntctwa-

-

ZarządzaniaKryzysowęgo i spraw oblonnych,
Administracyjno-Gospodarczy,

2) powiatowejednostkiorganizacyjne,
w szczęgólności:
a) PowiatoweCentrumPomocyRodziniew Mińsku Mazowieckim:
_ zadaniaw zaklesiepomocyspołecznej,
_ zadaniaw zakęsie działalności
na rzęcz osób niepe.łnosprawnych,
b) Powiatowy UŹąd Pracy w Mińsku Mazowieckim:
- zadania w zakesie promocji zatrudnięnia i aktywizacji zawodowęj osób
pozostającychbez pracy i zagroŹonychzwolnieniernz pracy'

t ord'z pod,ntotd|^t
Program uspołpfdcg Pouldtl! Mlńsktego 2, o"gd|L12,dcJamt poza,zqdo|,!
ugmkfl1on!,,Lt
u d"t. 3 ust. 3 ustdw
z d|Li.: 24 ku\etnla 2oo3 r. o dżtdldlnośc{ poż6ku
pl.bucznego
i o wolo'.tąńącle
u 2o1 a roku

5. Nacze]rriL Wydziatu oświaty i Promocji sprawuje nadzór nad realizacją zadan
w zakresiewspóĘracy u olganizacjami pozarządow}mi,w t}'rnnad lealizacją Programu.
Ix.

wYsoKoŚC

ŚRoDKÓw PLANoWANYCII
PROGRAMU

NA REAL|ZACJE

1 . Planowanaułsokośćśtodkówprzeznaczonana realizacjęProgramuwspółpracyPowiatu
Mińskiego z organizacjamipozarządow1mioraz podmiotami wl,mięnion}łli w art. 3 ust.
pożyku publicznego i o wolontariacie
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I. o działalności
w 2018 roku okeślonazostaniew budżeciePowiatuMińskiego na 2018 rok do kwoty
350.000zl.

2 . Środki na realizację Programu mogą w ciągu roku budżetowegozostać zwiększone

lub zmniejszonew zaleŹności
od s}tuacjifinansowejPowiatuMińskiego i nie powoduje
to potrzębyzmiany Plogramu'
x. MoNIToRING

REALlzAcJI

PRoGRĄMU

1 . Monitoring Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozaŹądowJ,mi
polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag ofM informacji wnoszonych
ptzez ot ganizac1epozarządowerealizująceProgram'

2. Uwagi.

wnioski' propozycje dotyczące realizacji Proglamu nalęży zgJaszaÓ
za pośIednictwemwłaściwychmeĄ,torycznię wydziałów Stalostwa lub powiatowych
jednostekorganizac1jnych'któIe następnievzedŚtawiq je Zaftqdowi Powiatu.

3 . wyduiały męĄ4orycznę oraz powiatowe jednostki organizacyjne współpracujące
z podmiotamiPrcgmmuw zakesie swoich kompętencjimonitorująrealizacjęProgramu
i odpowiadająza przeprowadzaniekontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają
Ioczne sprawozdania z 'realtzaĄi rych zadań. Ponadto zgłaszają plopozycje zadań
do realizacjina kolejnyrok do Wydziałuoświatyi Promocji.
4 . Wskaźnikamiefekty'wności
realizacji Programusąw szczególnościinformacjedotyczące:

liczby organizacji pozarządowych wspófuczestniczących w realizacji zadań
publicznychw 2018r.,
- wysokościśrodkówfinansortychzaangażowanych
w realizacjęProglamu'
_ liczby osób, które byĘ adresatamizadań realizowanych we wspóĘtacy z Powiatęm
Mińskim,
- liczby zadai zrealizowanychw ramachProgramu.

5. Wydział oświaĘ i Promocji oplacuje spmwozdanie z realizacji Programu współpracy
za 2018 iok, ktofę za|ząd Powiatu przedłożyRadzie Powiatu Mińskiego w tęrminie
d o d n i al l m a j a . 2 0 lrao k u .
Sprawozdani€ z tea|izacjt Programu współpracy za 20|8 rok uostanie opub]ikowane
w Biulet}łlieInformacjiPublicznejw terminienię póŹniejniżdo dnia 31 maja2019loku.

Ptogtan wspćńp"ac! Poutdtu Mtńskiego ż ofg@nizdcjdml poz,a,zqdougmi ofdz podmtot@m.
ugmlenton!ńt u ań- 3 uśt.3 uśtau,g. ilnią 24 kuietnld 2oo3 r. o dzto,lalnoścl pożg|tku
Pub|iczĄego t o uolo||tańacie & 2o1 a foku

xl.

sPosoB TWoRZENIA PRoGRĄMU oRĄz PRZEBIEG KoNSULTACJI

PIogIam współpracy Povr'iatu Mińskięgo z otganizacJarnipozarządow),mitwoźony Jest
w następujących etapach:
1' PŻygotowanie Fojekfu Prcgramu przef wydfiał oświatyi Plomocji'
2'

Skierowanie projektu na posiedzenie Zarządu Powiafu, który zatwierdza go i ogłasza
konsultacj
e.

3. Przeprowadzenie
konsultacjiw op.rciu o uchwałęNr xxxlv/314/10 Rady Powiatu
Mińskiego z dnia 15 wrzęśnia2010 r. w spravr'ieokeśleniaZasadkonsultowania
z organizacjami pozarządorłyni oraz irrrr}tni podmiotami upEwnion}tni
poŹytkupublicznegoprojektówaktów prawamie.1scowego
do prowadzeniadziałalności
w dziedzinach dotyczącychich działalności
statutowejw formię:
1) zamieszczenia
projektu,,ProgamuwspółplacyPowiatuMińskiegoz organizacjami
pozarządowyni oraz podmiotami w}'rnięnion}łniw ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r' o działalnościpoż1tku publicmego i o wolontariacie
w 2017 roku,, na stonie intemetowejpowiatu i na tablicy ogłosz€ ń starostwa
Powiatowego,z zMiac,zenięm możliwościfgłaŚzania uwag dlogą pisemną
i elektroniczną
na wskazanyadtesmailowy,
2) intęmetow€go forum.
4. Rozpatrzęnię opinii i uwag złożonychp|zez organizacje pozażądowę, wydziaty
jednosrki
Surosn'ralubpowiarowe
organizacyjne.
5- opracowanieprojektuPloglamuf u1łzględieniemzgłoszonych
opinii i uwag.
ó.

Skierowanie Programupod obradyRady Powiatu Mińskiego, która podejmujestosowną
uchwałę.

XII. KOMISJAKONKURSOWA
- TR\.B PowoŁYwANIA l zAsADY DZIAŁANIA
1.

.W

celu zaopiniowania złożonychofelt w nmach otwańego konkufsu ofeft ZNfąd
Powiatupowołuje
KomisjęKonkursową'

2 . Na posiedzeniuKomisji Kolkursowej,po zapoznaniusię z listąofercntów,ka]żdy
członek

Komisji składa oświadczenieo nieistt ęniu podstaw wyłączeniaz prac Komisji
okeślonychw przęisach ustawy z dnia 74 cfeff'rca 1960 r. - Kodęks postępowania
administracfn€ g o (Dz. U. z 2D|7 t., poz. 725'I)dotyczącychwyłączeniapracownika.
W prz1padku zaistnienia ww. podstaw wyłączena' członek Komisji zgłasza ten fakt
na posiedzeniuKomisji i zostajewyłączony
z ocęnyofefiytegopodmiofu'

3 . Pracami Komisji kieruje PrzewodniczącyKomisji, który zwołuje posiedzenie'
4 . o terminachposiedzeńczłonłowieKomisji zawiadamianisą z co najmniejdwudniowyn

wyprzedzeniem'Zawiadomienie możebyó dokonanetelefonicznię lub Za pośIednictwem
poczty elektonicznej .

Prcgf@m uspóIpracg
Poutatu Mlńskieqo ż ofgąni.zacjdrnt Pozd"zqdougrnl
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u arź. 3 ust. 3 ustdug ż drlią 24 kl/,tetnid 2oo3
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".
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I o uotontariacle
u 20 I a roku

5' Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bęz udziału oferentólł. Tąmin
i miejscęposiedzeniaKomisji ok1eśla
Przęwodniczący'
jawnyn' zvrykłąwiększością
głosów,
6' Komisja podejmujerozstrzygnięcia
w głosowaniu
w obecności,
co najmniejpołoltyjejskładu.W prz1padl:urównej liczby głosówdecyduje
głosPrzewodniczącego.
7. Komisja KonL.ursowa
oceniai opinĘe nadesłane
ofeĄ.
8. Przęwodniczący Komisji Konkursowej przedkłada Zarządowi Powiafu rekomendację
dolyczącąp|zYnani a środkówfi nansowych'
9' Rozstrzygnięcie
Komisji niejestwiązącedla ZarząduPowiatu'
10.Za uczestnictwow pracachKomisji jej członkowienie otrz}łrrują\ł}nagrodzęnia'
11.ZarządPowiatupodejmujedec1zjęo udzie1eniu
zleceniazadaniaoraz dofinansowaniu.
12..od decvj| zanąd) Powiafu nie przysługujeodwołanie'

xrII.

PosTANowIENIA KoŃcowE

1 . Rada Powiatu Mińskiego, uchwalającbudżętPowiafu na 2018 rck, zapewni środki
finansowe na realizację Programu i okeśli ich Wysokośó,w szczególnoścind zadania
powiatu realizowaneprzez ot gaaizacjepozarządowe.
f.

W okresie, na który przyznana została dotacja, oiganizacja pozatządo\ł,la
jest uobowiązana do zamieszczanią w swoich materiałach infomacinych zapisu
o finansowaniulub dofinansowaniuzadaniaprzef Powiat Miński.

3 . Upoważnia się Zatząd Powiatu do zlecania organizacjom pozarządow}łn'w lamach
posiadanychśrodkówfinansowych,innych zadan niż okeślonew Rozdziale vl w razie
,Jznan.ia,ii' ztoi.one ofertywykonyvania zadań sąkorzystnedla realizacji zadanpowiatu.
4. W terminie do 30 listopada2018 loku Rada Powiatu Mińskiego uchwali Program
współplacy Powiafu Mińskiego z orgatizacjani pozarzqdow1tni oraz podmiotami
w)mienion}Tniw alt' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 f. o dziatalnościpoż}tku
publicznegoi o wolontariacie
na 2019rok.
5 . w zakesię nięulęgulowan1mw niniejszyn Programie stosujesię pŹepisy ustawy.
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