UCHWAtA NR XXIV/157/2016

RADY POWIATU KONINSKIEGO
Zdnia30listopada2016r.
w sprawie Programu wsp^pracy powiatu koniriskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno&ci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z pdzn. zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) uchwala si^,
co nast^puje:
1. Uchwala si Program wspotpracy powiatu koninskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatainosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017, stanowi^cy zat^cznik do niniejszej uchwafy.
2. Wykonanie uchwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Koninskiego.
3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr XXIV/157/2016
Rady Powiatu Koniriskiego
zdnia30listopada2016r.
Program wspdtpracy powiatu koniriskiego z organizacjami pozarz^dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Wst^p
Program wspotpracy powiatu koniriskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017 zostat uchwalony na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z pozn. zm.).
Priorytetem powiatu koninskiego jest wszechstronny rozwoj oraz jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspdlnoty, ktdr^ tworz^ jego mieszkaricy. Potrzeba budowania systemu opartego na ustalonych
zasadach jest niezwykle istotna dla dobrej wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi,
a ponadto pozwala na wykorzystanie potencjatu, jakim dysponuj^ organizacje, cz^sto bardzo silnie
zwi^zane ze Srodowiskami lokalnymi i doskonale znaj^ce potrzeby mieszkaricbw. Budowanie
i umacnianie partnerstwa pomi^dzy powiatem koniriskim a organizacjami pozarzgdowymi stanowt jeden
z zasadniczych kierunkow dziatania samorz^du powiatowego. Dla wzmocnienia spojnoSci dziatania
danej spotecznosci lokalnej oraz skutecznego wspotdziatania sektora pozarz^dowego z sektorem
publicznym istotne znaczenie ma wzajemne zaufanie i wiarygodnosc. Podstawowymi korzysciami
z takiej wspotpracy s^ mi^dzy innymi: umacnianie spotecznej swiadomosci poczucia odpowiedzialnosci
za siebie i swoje otoczenie, budowanie spoteczeristwa obywatelskiego poprzez aktywizacj^
spotecznosci lokalnej oraz wprowadzenie - dzi?ki dobremu rozpoznaniu wyst^puj^cych potrzeb nowatorskich i bardziej efektywnych dziatari oraz rozwi^zari.
Rozdziat 1.
Postanowienia ogdlne
1. Program wspotpracy powiatu koniriskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie okresla priorytetowe zadania publiczne, wskazuj^ce w perspektywie
rocznej cele, zasady, przedmiot, formy, a takze obszary wspotpracy powiatu koninskiego
z organizacjami pozarz^dowymi, prowadz^cymi dziatalnosc na jego terenie lub na rzecz jego
mieszkaricdw. Ponadto dokument ten zawiera informacje o sposobie realizacji programu, planowanej
wysokosci ^rodkdw, sposobie oceny jego realizacji programu, a takze procedu^e tworzenia
i przeprowadzania w jego sprawie konsultacji oraz trybie powotywania i zasadach dziatania komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Rozdziat 2.
Cel gtdwny i cele szczegdtowe programu
2.1. Celem gtdwnym programu jest tworzenie warunkow do zwi^kszania i rozwijania aktywnosci
spotecznej organizacji pozarz^dowych w powiecie koniriskim poprzez okresienie czytelnych zasad
wspotpracy.
2. Celami szczegdtowymi programu s^:
1)budowanie i rozwijanie partnerstwa mi^dzy powiatem a organizacjami pozarz^dowymi i innymi
podmiotami;
2)umacnianie w Swiadomosci spotecznej poczucia odpowiedzialnoSci za siebie, swoj^ wsp6lnot

lokaln^ oraz jej tradycj^;

3)zapewnienie organizacjom rownych z innymi podmiotami szans realizacji zadaii pubficznych poprzez
wspieranie lub zlecanie im do realizacji zadaii publicznych, zjednoczesnym zapewnieniem srodkbw
na ich realizacj^;
4) stworzenie warunkbw do zwi?kszania aktywno^ci spotecznej mieszkaiicbw;
5)promowanie iwzmacnianie postaw obywatelskich poprzez wt^czanie mieszkaiicbw w realizacj^
zadaii publicznych.
Rozdziat 3.
Zasady wspOtpracy
3.1. Wspblpraca powiatu koniiiskiego z organizacjami pozarz^dowymi opiera si^ na zasadach:
1)pomocniczosci - co oznacza, ie powiat wspbtpracuje i wspiera dziatalnosc organizacji
pozarz^dowych oraz umozliwia reaiizacj? zadaii publicznych;
2)suwerennoci stron - co oznacza, ze powiat respektuje niezalez:no^6 iodr?bnosc organizacji
pozarzgdowych, w granicach przyznawanych pizez prawo;
3)partnerstwa - co oznacza, iz powiat traktuje organizacje jako rdwnoprawnych partnerdw
w definiowaniu problemow spotecznych, okreslaniu sposobow ich rozwi^zania oraz realizacji zadaii
publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w ich realizacji;
4)efektywno^ci - co oznacza wspdlne d^zenie do osi^gni?cia mozliwie najlepszych efektbw
w realizacji zadaii publicznych;
5)uczciwej konkurencji - co oznacza, ze powiat b?dzie r6wnorz?dnie traktowat organizacje
przy realizacji zadati publicznych, a takze stosowat jednakowe kryteria ocen wobec wszystkich
organizacji pozarzqdowych;
6)jawno^ci - co oznacza, ze wszelkie mozliwo^ci wspolpracy powiatu z organizacjami s^ powszechnie
znane i dost?pne oraz jasne i zrozumiale (stosowane procedury, kryteria podejmowania decyzji, cele,
wysoko^c srodkow na realizacj? zadaii).
Rozdziat 4.
Zakres przedmiotowy
4. Przedmiotem wspotpracy powiatu z organizacjami b?dzie:
1)realizacja zadaii publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wzakresie zadaii
odpowiadajgcych zadaniom powiatu;
2)okreslenie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania;
3)konsultowanie projektow uchwat Rady Powiatu stanowi^cych
w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej organizacji.

akty prawa

miejscowego,

Rozdziat 5.
Formy wspO+pracy
5.1. Wspotpraca Powiatu z organizacjami b?dzie odbywac si? w nast?puj^cych formach:

1)finansowej;
2) pozafinansowej.
2. Forma finansowa polegad b?dzie na:
1) powierzaniu wykonywania zadati publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich realizacji;
2)wspieraniu wykonywania zadaii publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;

3) zlecaniu realizacji zadari publicznych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zfozonej
pizez organizacj?, z pomini?ciem otwartego konkursu ofert wtrybie i na zasadach okre^lonych
wart. 19a ustawy.

3. Forma pozafinansowa polegac b?dzie na:
1)wzajemnym informowaniu si? o planowanych kierunkach dzialalnosci;
2)konsultowaniu z organtzacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy projektow
aktow normatywnych w dziedzinach dotycz^cych dziatalnosci statutowej tych organizacji;
3)wspotorganizowaniu konferencji i szkoleh, w celu podniesienia sprawnosci funkcjonowania
organizacji oraz jako^ci ich pracy w sferze zadaii publicznych;
4)udzielaniu informacji o mozliwosciach pozyskiwania ^rodkbw finansowych na realizacj^ zadah
publicznych z innych ^rbdet, niz dotacja z budzetu powiatu, w tym ze ^rodkow z UE;
5)obejmowaniu patronatem Starosty Konihskiego przedsi?wzi?c realizowanych przez organizacje
oraz udzielaniu pisemnych rekomendacji;

6)realizacji wspolnych projektow i inicjatyw na rzecz spotecznosci lokalnej;
7)wspbtpracy w ramach
wspolnych zespoiow o charakterze doradczym i inicjatywnym
(m.in. Rada Dziatainosci Pozytku Publicznego Powiatu Konihskiego, komisja ds. opiniowania
otwartych konkursow ofert);
8)aktualizacji na stronie internetowej powiatu koniiiskiego zaktadki poswi?conej tematyce organizacji
pozarzgdowych.
6.1. Wspofpraca powiatu z organizacjami moze odbywac si^ rbwniez w formie:
1)umowy o realizacj? inicjatywy lokalnej za zasadach okreslonych w ustawie;
2)umowy partnerstwa wcelu wspblnej realizacji projektu wspbtfinansowanego ze srodkbw
pozabudzetowych zgodnie z ustaw^ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr84, poz. 712 z pdzn. zm.).

2.Organizacje ubiegaj^ce si? o partnerstwo z powiatem sktadaj^ do Zarz^du Powiatu szczegotow^
ofert? wspbtpracy opisuj^c^ projekt, w tym wzajemne prawa i obowi^zki stron.
3.Decyzj? w sprawie przyst^pienia do realizacji projektu podejmuje:
1)Rada Powiatu, w przypadku gdy projekt przewiduje zaci^ganie zobowi^zaii finansowych
przez powiat,
2)Zarz^d Powiatu, w przypadku gdy projekt nie przewiduje zaci^gania zobowi^zah finansowych przez
powiat.

Rozdziaf 6.
Priorytetowe zadania publiczne
7. W 2017 roku za priorytetowe uznaje si? zadania w zakresie:
1)pomocy spotecznej, w tym:
a)pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrbwnywania szans tych rodzin
i os6b,
b)prowadzeniu ^rodowiskowych domow samopomocy,
c)wspieranie rodziny i systemu pieczy zast?pczej;
2)dziatalnosci na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i spotecznej osbb zagrozonych wykluczeniem
spotecznym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej;
3)ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
a) zmiany stylu Zycia mieszkahcbw,

b)prowadzenia edukacji zdrowotnej,
c)wspierania rdznych form o^wiaty zdrowotnej,
d)przeciwdziatania patologii spotecznej,
e)wspierania dziataii podejmowanych na rzecz promocji zdrowia;
4)dziatalno^ci na rzecz osdb niepetnosprawnych, polegajgcej na:
a) prowadzeniu rehabilitacji zawodowej i spotecznej, diagnoz specjalistycznych, konsultacji;
5)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osdb pozostaj^cych bez pracy i zagrozonych
zwolnieniem z pracy w zakresie:
a)tworzenia wspdlnych zespotdw o charakterze doradczym i inicjatywnym zto^onych
z przedstawicieli organizacji pozarz^dowych, innych uprawnionych podmiotdw oraz przedstawicieli
organdw administracji publicznej,
b)wzajemnego informowania si^ o planowanych kierunkach dziafari i wsp^tdziatanie w celu
zharmonizowania tych kierunkdw;
6)dziatalnoscr na rzecz osob w wieku emerytalnym poprzez wspbtprac^ przy organizacji powiatowego
dnia babci i dziadka, powiatowego dnia seniora;
7)dziatalno^ci wspomagaj^cej rozwdj gospodarczy, w tym rozwdj przedsi^biorczosci;
8)nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, w szczegdlnosci w zakresie wspdtpracy przy organizacji
wielkopolskiego finatu konkursu wiedzy o samorz^dzie terytorialnym;
9)oswiaty i wychowania, w zakresie:
a)rozwijania zainteresowart i kompetencji,
b)edukacji obywateiskiej poprzez wspieranie edukacji samorz^dowej, patriotycznej, prawnej oraz
organizacji imprez oswiatowych;
10)kultury, sztuki, ochrony ddbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:
a)realizacji projektdw artystycznych stuz^cych podnoszeniu atrakcyjno^ci i poszerzaniu oferty
kulturainej oraz integracji spolecznosci lokalnej,
b)wspierania przedsiwzic, maj^cych na celu prezentacj^ dorobku artystycznego i kulturalnego
regionu skierowanych do dzieci i mtodziezy;
11)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
a)organizowanie zaj6 dla dzieci i mtodziezy uzdolnionej sportowo;
b)organizowanie i wspotorganizowanie przedsi^wzi?c sportowych dla mieszkaiicdw powiatu;
12)ochrony srodowiska i przyrody poprzez prowadzenie dziatah ekologicznych oraz ochron^
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie:
a)edukacji ekologicznej, polegajgcej na organizowaniu konkursdw, wycieczek, sesji ekologicznych,
akcji promuj^cych ochron^ srodowiska, ,,zielonych szkbt",
b)ochrony dziedzictwa przyrodniczego w szczegoinosci poprzez tworzenie ogroddw przyrodniczoedukacyjnych, sciezek ekologicznych;
13)turystyki i krajoznawstwa, polegaj^ce na:
a)prowadzeniu informacji turystycznej o regionie i dla regionu konirtskiego,
b)wspolpracy przy organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych o charakterze powiatowym;
14)upowszechniania i ochrony praw konsumentow w zakresie prowadzenia edukacji konsumenckiej
wsrod mieszkaiicdw powiatu konihskiego, ze szczegdlnym uwzgl^dnieniem ucznidw S2kdt

ponadgimnazjalnych;

15)udzielania nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego.
16)Promocja i organizacja wolontariatu.
Rozdziat 7.
Okres realizacji prog ram u
8.1. Program b^dzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Termin realizacji poszczegdlnych zadah okre^lony b^dzie w umowach zawieranych
po wyborze konkretnych ofert w wyniku otwartych konkursdw ofert lub po uznaniu
przez Zarz^d Powiatu celowo^ci realizacji zadah publicznych i przyznaniu dotacji.
Rozdziat 8.

Sposdb realizacji programu
9.1. Podmiotami uczestnicz^cymi w realizacji niniejszego programu s^:
1)Rada Powiatu - wzakresie uchwalenia rocznego programu oraz przyj^cia sprawozdania zjego
realizacji;
2)Zarz^d Powiatu - w zakresie realizacji rocznego programu jako organ wykonawczy powiatu,
w szczegdlnosci w zakresie:
a)ogtaszania otwartych konkurs^w ofert na realizacj^ zadah publicznych,
b)powoiywania i zmian w sktadzie komisji konkursowej,
c)dokonywania wyboru ofert,
d)podejmowania decyzji
pozakonkursowym;

o celowo^ci

3)organizacje pozarz^dowe prowadz^ce
odpowiadaj^cym zadaniom powiatu.

realizacji

zadania

dzialaino^d

i przyznania

pozytku

dotacji

publicznego

-

w trybie

wzakresie

4)Rada Dziatalno^ci Pozytku Publicznego.
2.Zarz^d Powiatu realizuje program przy pomocy:
1)merytorycznych wydzialdw/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych
powiatu;
2)petnomocnika ds. wspdtpracy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
3.Merytoryczne wydziaiy/biura Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostki organizacyjne
powiatu prowadz^ bezposredni^ wspdlprac z organizacjami oraz z petnomocnikiem, w szczegdlnosci
w zakresie przygotowania otwartych konkursow ofert oraz przyznania, na wniosek organizacji, dotacji
na realizacj^ zadania publicznego w drodze pozakonkursowej.
4.Osoby odpowiedzialne za sprawowanie kontrolr merytorycznej i finansowej nad realizacj^
zleconych zadah publicznych wyznacza Starosta Konihski, udzielaj^c im stosownych upowaznieh.
Rozdziat 9.
Wysokorodk6w przeznaczonych na realizacj^ programu
10.1. W 2017 roku na realizacj^ zadah publicznych obj^tych niniejszym programem planuje si
zabezpieczyc i^cznie 1.194.177,64 z\ (stownie: jeden miiion sto dziewi^dziesi^t cztery tysi^cy sto
siedemdziesi^t siedem ztote 64/100), przeznaczaj^c na wymienione nizej zadania podmiotom
wylonionym w otwartych konkursach ofert nast^puj^ce kwoty dotacji:
1) na zadania pubiiczne z zakresu pomocy spotecznej polegaj^ce na:
a)polegaj^c^ na prowadzeniu ^rodowiskowych domow samopomocy dla os6b z zaburzeniami
psychicznymi - t^cznie 780.000 zl;

b)wspieraniu rodziny i systemu pieczy zast^pczej poprzez organizacj^ Powiatowych Dni Rodziny 12.000 zt;
2)na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, polegaj^ce na: zmianie stylu zycia
mieszkahcdw, prowadzeniu
edukacji
zdrowotnej, wspieraniu
rdznych
form
oswiaty
zdrowotnej, przeciwdziataniu patologii spotecznej oraz wspieraniu dziataii podejmowanych na rzecz
promocji zdrowia - 20.000 zt;
3)na realizacj^ zadari z zakresu oswiaty i wychowania, polegaj^cych na rozwijaniu zainteresowah
i kompetencji, a takze edukacji obywatefskiej, poprzez wspieranie edukacji samorz^dowej,
patriotycznej, prawnej oraz organizacji imprez oswiatowych - 20.000 zt
4)na realizacj zadah z zakresu kuitury, sztuki, ochrony ddbr kultury i dziedzictwa narodowego,
polegaj^cych na realizacji projektdw artystycznych stuz^cych podnoszeniu atrakcyjnosci
i poszerzaniu oferty kulturalnej oraz integracji spotecznoSci lokalnej a takze wspieraniu przedsiwzic
maj^cych na celu prezentacj^ dorobku artystycznego i kulturalnego regionu, skierowanych do dzieci
imtodziezy-50.000 zt;
5)na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez organizowanie zajgc dla dzieci
i mtodziezy uzdolnionej sportowo - 40.000 zt;
6)na zadania z zakresu ochrony srodowiska i przyrody, poprzez prowadzenie dziatah ekologicznych,
oraz ochran^ dziedzictwa przyrodniczego w zakresie edukacji ekologicznej polegaj^cej
na organizowaniu konkursdw, wycieczek, sesji ekologicznych, akcji promuj^cych ochron^
srodowiska, ,,zielonych szkdt" oraz w zakresie ochrony przyrody w szczegdlnoSci tworzenie ogroddw
przyrodniczo - edukacyjnych, sciezek ekologicznych - 30.000 zt;
7)na realizacj^ zadaii z zakresu turystyki i krajoznawstwa, polegajqcych na prowadzeniu informacji
turystycznej dla regionu i o regionie - 60.000 zt;
8)na zadanie polegaj^ce na udzieianiu nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez
prowadzenie trzech punktdw nieodplatnej pomocy prawnej w powiecie- 182.177,64 zt.
2.Niewykorzystane w trybie otwartych konkursdw ofert srodki mog^ bye przeznaczone
na realizacj^ wymienionych w ust. 1 zadah, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego ztozonej
przez organizacj^, z pomini^ciem otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 19 a ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie po uznaniu przez Zarz^d Powiatu
Konihskiego celowosci ich realizacji.
3.Powyzsze ^rodki zostaty zaplanowane w projekcie budzetu Powiatu Koniriskiego
na 2017 r. Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj^ programu okresli uchwata budzetowa
Powiatu Konihskiego na 2017 r.
4.Wydatki zwi^zane z realizacj^ zadah zawartych w programie nie mog^ przekroczyc srodkow
zaplanowanych na ten eel w budzecie Powiatu Konihskiego na 2017 r.
RozdziaMO.
Spos6b oceny realizacji programu
11. Oceny realizacji programu dokonuje si^ w oparciu o wskazniki, ktore stanowi^:
1)liczba ogfoszonych otwartych konkursdw ofert;
2)liczba organizacji pozarz^dowych i innych podmiotdw realizuj^cych
na rzecz spotecznosci powiatu we wspdtpracy z powiatem;

zadania

publiczne

3)wysokosc srodkow finansowych z budzetu powiatu wykorzystanych na zadania zaplanowane
do realizacji we wspdtpracy z organizacjami pozarz^dowymi.

RozdzialH.
Spos6b tworzenia prog ram u oraz przebieg konsultacji
12.1. Program opracowany jest przez peinomocnika ds. wspolpracy z organizacjami
pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami po uprzednim zebraniu informacji od merytorycznych
wydziatdw/biur Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na temat planowanej w roku
2017 wsp^tpracy z organizacjami.
2.Zarz^d Powiatu poddaje projekt programu do konsultacji spotecznych w sposob
przewidziany w uchwale nr XLII/336/2014 Rady Powiatu Koniiiskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkaricami powiatu koniiiskiego
(Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2014 r, poz. 4167).
3.Po uptywie terminu przeprowadzenia konsultacji Zarz^d Powiatu wprowadza w projekcie zmiany
wynikaj^ce z przeprowadzonych konsultacji, jesli uzna zasadnosc ich wprowadzenia. Nast?pnie
przedstawia
stosowny
projekt
do
uchwalenia
Radzie
Powiatu
Koniiiskiego
przed dniem 30 listopada br.
4.Po uptywie terminu przeprowadzenia konsultacji nast^pi wystanie infoimacji wraz z uzasadnieniem
do organizacji zgtaszajgcych uwagi w ankiecie konsultacyjnej, o przyj?ciu b^dz odrzuceniu zgtoszonych
przez nie uwag.

Rozdziat12.
Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
13.1. Komisj? konkursow^ do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powotuje Zarz^d
Powiatu Koniiiskiego.
2.Komisja konkursowa jest zespotem doradczo - opiniuj^cym powolanym w celu opiniowania ofert
sktadanych w otwartych konkursach ogtaszanych przez Zarz^d Powiatu Koniiiskiego na podstawie
niniejszego programu.
3.Komisja konkursowa sktada si? z przedstawicieli Zarz^du Powiatu Koniiiskiego, pracownikdw
Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organ izacyjnych Powiatu Koniiiskiego oraz przedstawicieli
organizacji pozarz^dowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Wjej sktad wchodz^ co najmniej 4 osoby, w tym
co najmniej 1 przedstawiciel Zarz^du Powiatu oraz co najmniej 3 przedstawicieli organizacji
pozarz^dowych lub innych uprawnionych podmiotdw, z wyt^czeniem osob reprezentuj^cych organizacje,
bior^ce udziat w otwartym konkursie ofert.
4.Nabor przedstawicieli organizacji pozarz^dowych
do skladu komisji konkursowej ogtasza Starosta Koniiiski.

i

innych

uprawnionych

podmiotdw

5.Przedstawicieli organizacji pozarz^dowych i innych uprawnionych podmiotdw do prac w komisji
konkursowej zgtasza si^ na podstawie formularza (stanowi^cego zat^cznik nr 1 do niniejszego
programu), ktbry wraz z informacj^ o rozpocz?ciu naboru i terminem, w ktorym nalezy go dokonac
umieszcza si? na stronie www.powiat.konin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogtoszeii Starostwa Powiatowego w Koninie.
6.W pracach komisji konkursowej mog^ uczestniczyc, zgtosem doradczym, osoby posiadaj^ce
specjalistyczn^ wiedz? w dziedzinie obejmuj^cej zakres zadah publicznych, ktorych dotyczy konkurs.
7.Propozycj? liczebn^ i personaln^ do sktadu komisji konkursowej przedstawia Zarz^dowi Powiatu
Starosta Koniiiski.
14. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodnicz^cy komisji, ktdrym jest petnomocnik
ds. wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. W przypadku
nieobecno^ci przewodnicz^cego posiedzenie organizuje i przewodniczy mu cztonek komisji, b?d^cy
przedstawicieiem wydziatu lub jednostki organizacyjnej wtaciwej w sprawie zadania, b?d^cego
przedmiotem konkursu.

15. Przewodnicz^cy komisji konkursowej:
1)ustala terminy i zwotuje posiedzenia komisji;

2)organizuje prace komisji;
3)dokonuje wspolnie z przedstawicielem merytorycznego wydziatu oceny formalnej ofert;
4)dba o spisanie istotnych informacji i ustaleri oraz odnotowanie ich w protokole z posiedzenia komisji;
5)wyst?puje na zewn^trz w sprawach dotycz^cych dziatalnosci komisji;
6)w razie potrzeby zaprasza do udziatu w komisji konkursowej w charakterze doradcy, osoby
posiadaj^ce specjalistyczn^ wiedz? w dziedzinie obejmuj^cej zakres zadania pubticznego, ktorego
konkurs dotyczy;
7)sporz^dza informacj? zbiorcz^ z prac komisji \ przedktada Zarz^dowi Powiatu wraz z rekomendacj^
oferenta i propozycj^ wysokosci dofinansowania zadania, o ktorego realizacj? si? ubiegat;
8)opracowuje projekt uchwaty Zarz^du Powiatu o rozstrzygni?ciu konkursu;
9)sporz^dza i przechowuje dokumentacj? zwi^zan^ z procedur^ powotania komisji konkursowej,
a takze protokoty i inne dokumenty zwi^zane z pracami komisji.
16. Kazdy z czlonkow komisji konkursowej zawiadamiany jest o terminie posiedzenia telefonicznie
b^dz drog^ mailow^ co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
17. Prace komisji mog^ by6 prowadzone, jezeli w posiedzeniu bierze udziat co najmniej potowa jej
sktadu. Na kazdym z posiedzert komisji sporz^dzana jest lista obecnosci.
18. Posiedzenie komisji konkursowej moze si^ odbywac w kilku cz?^ciach wtedy, gdy ilosc
ztozonych na konkurs ofert nie pozwala na ich rozpatrzenie i zaopiniowanie w ci^gu jednego
posiedzenia komisji.
19.1. Do czlonkow komisji konkursowej bior^cych udziat w opiniowaniu ofert stosuje si? przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267
ze zm.) dotycz^ce wyl^czenia pracownika.
2.Kazdy czlonek komisji konkursowej, po zapoznaniu si? z wykazem ziozonych w konkursie ofert,
sklada deklaracj? udzialu w jej pracach oraz oswiadczenie w sprawie unikania konfiiktu interesow
zgodnie ze wzorem stanowi^cym zal^cznik nr 2 do niniejszego programu.
3.Z prac komisji konkursowej wyt^czeni s^ przedstawiciele organizacji pozarz^dowych i innych
uprawnionych podmiotow, skladaj^cy oferty w konkursie. Fakt wyt^czenia musi bye odnotowany
w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.
20.1. Komisja konkursowa dokonuje oceny ztozonych ofert w terminie i wedtug kryteribw
okreslonych w ogtoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2.Do zadah komisji konkursowej nalezy:
1)dokonanie oceny merytorycznej ofert ztozonych w konkursie i spetniaj^eych wymogi formalne,
ktorych odzwierciedleniem jest karta oceny formalnej, stanowi^ca zat^eznik nr 3 do niniejszego
programu;
2)praponowanie rozdziatu ^rodkowfinansowych;
3)przedtozenie wynikbw konkursow do zatwierdzenia Zarz^dowi Powiatu Koninskiego.
3.Ocena merytoryczna ofert odbywa si? zgodnie z kryteriami okresionymi szczegdtowo
w ogtoszeniu konkursowym.

4.Przy ocenie ofert cztonkowie komisji konkursowej postuguj^ si? kartami oceny merytorycznej
oferty, ktorej wzor stanowi zat^ezntk nr 4 do niniejszego programu, sporz^dzanymi dla kazdego
konkursu na podstawie kryteriow z ogtoszenia konkursowego.

5.Kazda oferta mote otrzymac maksymatnie 50 punktow za spetnienie kryteridw merytorycznych,
finansowych i organizacyjnych. Minimalny prog, kt6ry musi zostad osi^gni^ty, aby oferent zakwalifikowat
si^ do konkursu winien wynosid 60% w stosunku do maksymalnej ilosci punktdw.
6.W kaidej kategorii kryteriow (merytorycznej, finansowej, organ izacyjnej) minimalny prog punktowy
nie moze wyniesc mniej n^^ 10 % og6tu punktow do zdobycia.
7.Ocena koiicowa danej oferty jest sum^ punktow uzyskanych za poszczegdlne kryteria oceny:
merytoryczne, finansowe i organizacyjne.
8.W przypadku gdy minimalne progi punktowe nie zostan? osi?gni?te oferta zostanie odrzucona.
9.Cztonkowie komisji konkursowej uzgadniaj? wspoln?, kohcow? ocen? oferty i proponujg wysokosc
dofinansowania zadania.
10.Przewodnicz?cy komisji wpisuje ustalone wyzej warto^ci do karty oceny merytorycznej, kt6r?
nast?pnie podpisuj? wszyscy cztonkowie komisji uczestnicz?cy w posiedzeniu.
11.W przypadku rozbiezno^ci w ocenie merytorycznej oferty przewodnicz^cy komisji przeprowadza
gtosowanie jawne.
12.Komisja konkursowa podejmuje ostateczne decyzje zwyktg wi?kszosci? gtosdw.
21.1. Do ka^dego zakresu zadaii b?d^cego przedmiotem konkursu sporz^dza si? oddzielny
protokdt.
2. Protokdi powinien zawierac w szczegdlno^ci:
1)termin ogtoszenia konkursu i rodzaj zadania wraz z wysokosci^ ^rodkbw finansowych wskazanych
na ten eel w ogtoszeniu konkursu;
2)ilo^6 ztozonych ofert, w tym ilosc ofert, ktdre spetnity wymogi formalne i zostaty poddane ocenie
merytorycznej;
3)ilosd ofert, ktdre zostaly przez komisj? ocenione pozytywnie pod wzgl?dem merytorycznym;
4)ilo6 ofert, ktore zostaty ocenione pod wzgl?dem merytorycznym negatywnie i w opinii komisji nie
mog^ dostac dofinansowania wraz z uzasadnieniem stanowiska komisji;
5)krdti^ charakterystyk? poszczegdlnych ofert ocenionych pod wzgl?dem merytorycznym pozytywnie
z podaniem: nazwy oferenta, tytutu zadania, wysokosci wnioskowanej przez oferenta kwoty, ilo^ci
uzyskanych w ocenie merytorycznej punktow i proponowanej wysokosci dotacji;
6)proponowan^ t^czn^ kwot? dotacji na okreslony w ogtoszeniu konkursu rodzaj zadania publicznego;
7)podpis przewodnicz^eego komisji konkursowej.
22. Uczestnictwo pracownikdw Starostwa i jednostek organizacyjnych w pracach komisji
konkursowej odbywa si? w ramach obowi^zku stuzbowego, a w przypadku osob wskazanydi przez
organizacje pozarz^dowe lub inne uprawnione podmioty jest nieodptatne.
Rozdziat 13.
Postanowienia kortcowe
23.1. Zmiany niniejszego programu wymagaj^ formy przyj?tej dla jego uchwalenia.
2. Zarz^d Powiatu nie pozniej niz w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. jest obowi^zany przedtozyc
Radzie Powiatu Koniriskiego sprawozdanie z realizacji programu za 2017 r.

Za^cimk nr 1
do Progrsmu wspOfpracy powiatu konirtskiego
acjarni pozarz^dowymi oraz podmiotami wynnenbnymi
w art. 3 ust 3 uslswy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnoeci poZytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017

FORMULARZ ZGtOSZENIOWY
osoby wskazanej przez organizacj^ pozarz^dow^ b^dt jnny uprawniony podmiot do pracy
w komisji konkursowej powoiywanej przez Zarz^d Powiatu Koniriskiego do rozpatrywania
i opiniowania ofert zglaszanych w otwartych konkursach ofert.

Nazwa i adres organizacji b^di podmiotu zgtaszaj^cego

1.

Dane osoby zgtaszanej
(imi^ i nazwisko, adres do korespondencji, nrtel. kom., adres e-mail)

2.

O^wiadczenie osoby zgtaszanej o wyraieniu zgody na prac^ w komisji
konkursowej opatrzone wtasnor^cznym podpisem

Wyrazam zgod^ na prac^ ^ komisji konkursowej powotanej przez Zarz^d Powiatu Konirtskiego do
rozpatrywania i opiniowania ofeft zglaszanych w otwartych konkursach ofert.
3.

(podpis osoby zglaszanej)

data i nazwa lub piecz^tka organizacjipodpis osoby zglaszajgcej
(zgodnie z dokumentaml rejestrowymi)

Zafc)czniknr2
do Programu wspxSlpracy powiatu koniriskiego
z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwletnia 2003 r.
o dziatalno^ci poZytku puHicznego
i o wotontanacie na rok 2017

(miejscowoSd, data}

DEKLARACJA
UDZIAtU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ ORAZ OSWIADCZENIE W SPRAWIE UNIKANIA
KONFLIKTU INTERES6W
Oswiadczam, ze zgadzam si^ / nie zgadzam si? na udziaf w opiniowaniu ofert ztozonych
w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadaii publicznych przez Zarz^d
Powiatu Koniiiskiego w dziedziniew formie powierzenia
/ wsparcia.

Sktadaj^c t? deklaracj? oswiadczam, ze nie reprezentuj? zadnej organizacji pozarz^dowej
lub uprawnionego podmiotu bior^cego udziai w ww. konkursie / reprezentuj? organizacj?
pozarz^dow^ lub inny uprawniony podmiot bior^cy udziai w ww. konkursie.
Oswiadczam, ze korzystam z petni praw publicznych i w okresie ostatnich 3 lat nie
pozostawatem/ tarn w stosunku pracy lub zlecenia z zadnym oferentem oraz nie bytem/tam
cztonkiem wiadz ktoregokolwiek oferenta / pozostawatem/tam w stosunku pracy lub zlecenia z
jednym z oferentbw oraz bytem cztonkiem wtadz oferenta.
Oswiadczam, ze nie pozostaj? / pozostaj? wobec wnioskodawcdw bior^cych udziat
w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, ktory mogtby budzic uzasadnione
w^tpliwosci, co do mojej bezstronnosci.

Zafejeznik nr 3
do Programu wspotpracy powiatu konifiskiego
ni pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymj
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalno^ci poZytku publicznego
i o wolontanacie na rok 2017

KARTA OCENY FORMALNEJ
Dgolne dane dotycz^ce oferty:
1. Rodzaj zadania okre^lonego
w konkursie
2. Zakres zadania okre^lony
w konkursie
3. Tytut zadania okreSlony
przez oferenta
A. Nazwa oferenta

TAK/NIE

Dferta spetnia wymogi formalne jezeli:

JWAGI

1. Oferent ztozyt ofert^ w terminie okre^lonym w ogtoszeniu o konkureie.
2. Oferta posiada wypetnione wszystkie punkty formularza
3.0ferta ztoZona zostate na wla^ciwym foimulatzu.
A. Oferta zawiera wymagane zat^czniki.
5.0ferta ztozona zostata we wtaSciwy sposob.
3.Oferta ztoZona przez podmiot uprawniony.
7. Oferta ztozona na zadanie ogtoszone w konkursie zgodne
z dzialalno^ci^ statutow^ oferenta.
3.Oferta ztozona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania.
3. Oferta jest podpisana przez osoby do tego upowa^nione zgodnie
z zapisami statutu i KRS\ wypisu z ewidencji.
10. Poprawnie sporz^dzony kosztorys zadania (wta^ciwy stosunek kwotowy
udziatu ^rodkbw wtasnych do catkowitycti kosztdw zadania).
Uwagi dotycz^ce oceny formal nej:

Podpisy cztonkdw komisji ocenlaj^cych ofert^:
1.

3.

Oferta spetnia wymogi fonnalne/nie spetnia
wymogdw formalnych*
podlega/nie podlega* ocenie merytorycznej
(podpis pr^ewodnicz^cego komlsjl)
•ntepotrzebne skreSHC

Zat^cznik nr 4
do Programu wsp6<pracy powiatu koni^^skiego
z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalno^^ci poZytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017

KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY OFERTY
zto^onej na otwarty konkurs ofert ogtoszonego wdniu....

realizacj^ zadania publicznego wdziedzinie

zaj zadania publicznego

es zadnia publicznego

Tytut zadania publicznego

iLp.^S^i ^Kryterla oceny oferty'T-^'^^5- I*v^i*^":-' ^Maksymalna^^ Przyznana ^^"^S -^Uwagi ^m
Jiczba punkt^w";,.^, liczbapunktPwe^
1.

Kryteria meryioryczne
Proponowana jako^C wykonania
zadania (w tym np.: ranga zadania,
uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu, okre^^tenie konkretnych
i realistycznycb celow, efektdw
i rezultatdw dziataii, rzeteino^e
przedstawionego opisu dziatart, ocena
czy zaproponowane dzia^ania zwi^zane
s^ z calami i rezultatami projektu,
rea!no& realizacji dziaiaii przy
zaproponowanym ham onog ramie,
zgodno^t dziatah z opisem grupy
adresatOw, znaczenie promocyjne
dia powiatu}

Kryterla organlzacyjne

2.

MoZliwo^d realizacji zadania
publicznego przez oferenta
{np.: potencja) organizacyjny oferenta,

zgodno^d zaproponowanej bazy
lokalowej z potrzebami projektu,
uwzgl^dnienie wktadu osobowego,
w tym ^wiadczert wolontariuszy

i pracy spotecznej cztonkdw)

Kryteria finansowe

3.

Przedstawiona kalkulacja kosztdw
realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania {np. przejrzysta konstrukcja
kosztorysu, adekwatnoSd kosztdw

do zato2onych dzialart, udziat ^rodkdw
wiasnych lub pochodz^cych z innych
zrddet w realizacji zadania)

Maksymalna l\oit punkt6w otrzymana

60"

z catej oceny
Proponowana kwota doflnansowanla

*

Maksymalnq liczbq punktdw dla poszczegdinych kryteridw okre^la si^ w ogtoszeniu konkursowym.

" KaZda oferta moZe otrzymad maksymalnie 50 punktdw za spelnienie kryteridw merytorycznycfi, finansowych
i organizacyjnych. Minimalny prdg, ktdry must zostaC osiqgni^ty, aby oferent zakwalifikowat si^ do konkursu winien
wynosid 60% w stosunku do maksymalnej ilodci punktdw.
W kazdej z kategorii kryteridw {merytorycznej, finansowej, organizacyjnej) minimalny prdg punktowy nie moze
wynie^d mniej nii 10% ogdki punktdw do zdobycia.
W przypadku gdy ww. progi nie zostanq osiqgni^te oferta zostanie odrzucona.

Podpisy cztonkdw komisji konkursowej:

Konin,dni

