
Uchwala Nr §&.Dotg
Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia*.\.,.Q9r. 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rrRocznego programu wspólpracy Powiatu
Kamiennogórskiego z organlzacjami pozarządowymi w 2020 roku".

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowYm

(tj. Dz.I].-z 2019 r., poz. 511 oraz § 2 i 3 Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą DziałalnoŚci

Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego zńącznik nr 1 do

Uchwały Nr Yl24l2015 Rady Powiafu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub

organizacjatrtipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci
poŻytt u publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uruchamia się proces konsultacji społecznych projektu ,rRocznego programu współPracY
Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozaruądowymi w 2020 roku" z orgańzacjami
pozaruądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci pożYtku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. |J. z 20119 r., poz. 688 z późn.zm.). Projekt ten stanowi

zaŁączńkdo uchwały.

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii do projektu,,Rocznego programu współpracy

P owiatu Kamiennogórskiego z or gańzacjatli pozarządowymi w 2020 roku".

§ 3. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 2 do 18 pazdziernika}D|9 r-

§ 4. Konsultacjeprzeprowadzane będą w następujących formach:

1. zarięszczenie projektu,,Rocznego progfttmu współpracy Powiafu Kamiennogórskiego

z orgańzacjari'poŹarządowymi w 2020 roku" w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie

intńetowej www.kamienna-gora.p| oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgltaszańe wniosków

i uwag do projektu,
2. wrtożenie projektu ,,Rocznego

z organizacjami pozarządowymi w
Powiatowego w Kamiennej Górzę i
w Kancelarii,

3. otwarte spotkanie konsultacyjne.

5. Za prząrowadzelie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. organizacji
pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego
2020 roku" do wglądu w Kancelarii Ogolnej Starostwa
przyjmowanie uwag i wniosków na formu|arzu konsultacji
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6. wykonanie uchwały powierza się staroście kamiennogórskionu.

7. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Zarząd w składzie:

1. Jarosław Gęborys

2. MałgotzataKrzyszkowska

3. Adam Krok

4. Andrzej Przybytek

5. Damian Wójcik
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uzasadnienie
do Uchwały Nr GktZOtg Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia .*"\,99,. 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,rRocznego programu współpracy Powiatu
Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządorvymi w 2020 rokurr.

Art 5a ust. 1 ustawy z dńa 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pożytku publicznego
i o wolontariacie obliguje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia po
konsultacjach z organizacjalni pozarządowymi rocznego progrźlmu wspóĘracy z organizacjami
pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Uchwałą Nr Yl24l201,5 z dnia 24lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzińalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, pĄektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, Rada Powiafu Kamiennogórskiego przyjęła procedurę konsultacji
w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinachdotyczących działalności statutowej
tych organizacji oraz projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy Powiafu
Kamiennogórskiego z tymi organizacj ami.

Zgodnie z 3 Regulaminu konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjarł.ti pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego zńącznik nr 1 do wskazanej wyzej uchwały
Nr Yl24l2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 lutego 2015 r., o przęprowadzęnil
konsultacji decyduje Zarząd, Powiafu Kamiennogórskiego. Mając to na uwadze niniejszą uchwałą
uruchamia się proces konsultacji pĄektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu
Kamierrnogórskiego z organizacjartipozarządowymi w 2020 roku". l

rąąQ TA
mgr Jarosław Gęborys

l
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ZałącznikN1 l do UchwĄ *hL".nOtg
Zar ządu Powiatu Kami:ffi:l.fr 

Ę
ROCZNY PROGRAM WSPOŁPRACY POWIATU KAMIENNOGÓnSrInCO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2020ROKU
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
Program okreŚla cele, zasady oraz formy współpracy Powiafu Kamiennogórskiego z organizacjami
PozarządowYmi. Program w9znacza partnerski obszar zadńpublicznych wszystkim organizacjom
PozarządowYm i innYm Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyrużającym
wolę wsPÓłPracY w dzińaniachnarzęczPowiatu Kamiennogórskiego i jego mieszkńców.

§2
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1, Ustawie - rozumie się Przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.|J. z2019 r.,poz.688 z późn. nrt.).

2, Programie - rozumie się Przez to ,,Roczny program współpracy powiafu Kamiennogórskiego
z organizacjaripozarządowymi w 2020 roku''.

3. Powiecie - rozumię się przezto powiat kamiennogórski.

4, Orgańzacjach - rozumie się przez to określonę w Ustawi e organizacje pozarządowe i inne
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Rozilział2
Cel główny i cele szczegółowe programu

§3
GłównYm celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkńców Powiafu Kamiennogórskiego,
wzmocnienie rozwoju sPołeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstw a oraz wspieranie
or ganizacji pozarządowych w r ealizacji waznych celów społecznych.

Celami szczegółowymi programu są:

a) Podniesienie jakoŚci życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mięszkńców powiafu poprzęz
zwiększenie efektywności organizacji,

1.

2.

b)

c)

d)

e)

zaPewnienie efektYwnego wykonywania zadań publicznych powiafu wynikających
zPrzePisów Prawa, PoQrzęzwłączenie w ich realizację organizacjipozarządowych,
wykorzystanie potencjału i możliwoś ci orgańzacji pozarządowych,
integracja podmiotów realizujących zadaniapubliczne,
wsPieranie inicjatYw, nowatorskich pomysłów i rozwiązń zwiększających świadomośó
społeczeństwa obywatelskiego,

0 racjonalne wYkorzYstanie publicznych środków finansowych dla realizacji powyzej
określonych celów.
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Rozdział 3
Podmioty Programu

4

W realizacji programu uczestniczą:

I. Orgarizacje oraz inne podmioty realizujące sferę zadńpublicznych na terenie Powiatu lub dla
jego mieszkńców.

2. Rada Powiatu Kamiennogórskiego i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej Powiatu oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjari.

3. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizaĄi polityki wytyczonej przez Ptadę
Powiatu Kamiennogórskiego, przyznaje dotacje oraz udziela innych form wsparcia
organizacjom.

Rozdział4
Zasady współpracy

5

Podejmując współpracę z organizacjami Powiat będzie kierowaó się zasadami:

1) pomocniczości - Powiat powierza orgańzacjom rea|izację zadń własnych, a organizacje
zaPewniająich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerennoŚci stron stosunki między Powiatem a organizacjami ksźałtowane będą
z Poszanowaniem wzajemnej autonomii inięzależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - organizacje pozarządowe dobrowolnie uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problernów, których romtiązywanie stanowi przedmiot wytyczonych zadń
publicznych do r ea|izacji;

4) efektywności - Powiat, przy zlecaniu organizacjom zadń publicznych do realizacji, dokonuje
wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając
zasad uczciwej konkurencji;

5) jawności - wszystkie możliwości współpracy Powiatu z orgańzacjami są powszechnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozllrtińe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji.

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy programu

6

Obszar współpracy Powiatu i organizacji obejmuje sferę zadń publicznych, o których mowa w art. 4
ust. 1Ustawy orazw art.4 ust. l Ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. osamorządziepowiatowym
(tj. Dz.U. z2019 t.poz.5ll zpóźn. zm.).

Rozdział 6
X'ormy współpracy

7

Powiat podejmuje współpracę z organizacjatni pozarządowymi w następujących formach:
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Zlecanie organizacjom realizacji zadń publicznych na zasadach określonych w Ustawie
w formie Powierzenia lub wspierania wykonania zadaria wraz z u'dzieleniem dotacji na
dofi nansowanie ich realizacji.

Zlecanie organizacjom zadań w Ębie i na zasadach określonych w art. 19a Ustawy v{raz
z dofinansowaniem tych zadń.
Wzajernne informowanie się o planowanych kięruŃach dzińalności i realizowanych zadańach
PublicznYch, które będą realizowane orM ogłaszanych koŃursach i o sposobach ich
rozstrzygnięó.

Konsultowanie Projektów aktów prawa miejscowego w dziędzinach dotyczących działalności
stafutowej organizacji pozarządowych w oparciu o Uchwałę Nr Yl24l2015 Rady powiafu
Kamiennogórskiego z dnia24 lutego 2015 r.

Tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złoŻonYch z przedstawicieli organizacji oraz ptzedstawicieli właściwych organów adminishacji
publicznej.

Umów o wYkonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie oraz Uchwale Nr
XXIV83|2016 RadY Powiafu Kamiennogórskiego z dnia3O sierpnia 2016 r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadańa publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

Umów Partnerstwa okreŚlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj.Dz.IJ. z2019 r.,poz. t295).

WsPÓłPraca Powiafu z orgalizacjami obejmuje także dzińanie Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niąełnosprawnych. Rada działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sietpnia 1997 t.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nięełnosprawnych (tj. Dz.U
z 2019 r., Poz. ll72 z późn. zrl) oraz Rozponądzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
SPołecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz Ębu dzińania wojewódzkich i
Powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560).
Koordynatorem tych działń jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

Rozdział 7
Priorytetowe zadania publiczne

8

1. ZadaniaPublicane przewidziarte do realizacji w roku 2020 obejmują następujące obszary działań:

a) wspieranie i upowszechnianie kulfury ftzycznej,
b) furystyk a i kłajoznawstwo,
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa,
d) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom nięełnosprawnyrn,
e) ratownictwo i ochrona ludności,

D realizacjazadńzzakresurehabilitacji społecznej i zawodowej osób nięełnosprawnych.
g) nieodpłatna pomoc prawna.
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2. W wyniku stwierdzenia innych potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek orgańzacji
Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego moze w drodze uchwały wskazać inne niz określone
w ust. I zadania, wymagające realizacji, w celu ich zlecenia otganizacjom na zasadach
określonych w Ustawie.

Rozdział 8
Okres realizacji programu

9

1. Program obowiązuje od 1 stycznia2l\I r. do 31 grudnia 2020r.

2. Termin realizacji poszczególnych zadń określony będzie w waruŃach otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadń Powiatu w 2020 r.

Rozdział 9
Sposób realizacji programu

10

Współpraca Powiatu z organizacjami w ramach Progfamu obejmuje dzińańa o charakterze
finansowym i pozafinansowym:

1. Prowadzenie otwartych konkursów ofert odbywających się wg następujących zasń
1) zlecenie realizacji zadań Powiafu organizacjom po przeprowadzeniu otwartego konkursu

ofert, qgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego,

2) Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego powołuje Komisje Konkursową, której zadaniem jest
ocena złożonych ofert oraz rekomendowanie ofert do udzielenia dotacji,

3) ńożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznejprzez Komisję Konkursową,

4) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd
Powiatu Kamiennogórskiego w drodze uchwały,

5) podjęta uchwała jest podstawą do zaularcia pomiędzy apowńnionymi przedstawicielami
stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin
ptzekazania dotacji oraz jej rozliczania.

2. Zlęcanie realtzacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym na wniosek
organizacji,nazasadach i Ębie określonym w art. 19a Ustawy.

3. Zanięszczanie informacji na temat oryanizacjina stronie internetowej powiatu: www.kamienna-
gora.plwzakładcę,,Orgańzacjepozarządowe".

4. Przekazywanie informacji o zewnętznych możliwościach finansowania zadń orgańzacji
z funduszy celowych, fundacji prywatnych, środków unijnych, o dostępnych programach
pomocowych, szkoleniach, konferencjach za pośrednictwem pocńy elektronicznej
oraz publikowanie na stronie internetowej powiatu: www.kamienna- gora.pl.

5. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięó, np. organizacja konfererrcji, imprez kulturalnych
promujących Powiat.
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6. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracujących z Powiatem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.

7. pomoc w nawi@yw aniv przez organizacj e kontaktów międzynarodowych.

8. Udzielanie przez Powiat, w miarę możliwości, wsparcia pozafinansowego dla organizacji:
wsParcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego (wyczenie sprzęfu, udostępnienie sal
w urzędzią poradnictwo, doradztwo iĘ.).

9. Prowadzenie i aknnlizaĄa elektronicznejbazy danych dotyczącej organizacji, które mają swoją
siedzibę na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Rozdział 10
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§11
1. OkreŚla się planowaną wysokość środków w 2020 roku na realizację zadń publicznych,

o których mowa w § 8 pkt 1 ppkt a) - e) w łącznej wysokości 87.000 zł, w tym 6.000 zł
do rozdysponowania w trybie art. t9austawy.

2. Na realizację zńań z zakrl.egl rehabilitacji społecznej i zawodowej osób nięełnosprawnych
planuje się kwotę 5.000 zł (środki PFRON).

3. Na nieodpłatną pomoc prawną planuje się kwotę 62 040 zł (dotacjazbldżetupństwa).

Rozdział 11

Sposób oceny realizacji programu

§12
1. Monitoring programu polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych

przez or ganizacje pozarządow e.

2. Miernikami efektywności programu są:

1) liczba ofęrl złożonych w otwartych konkursach ofert,
2) liczba podmiotów progrumu wspófuczestniczących w realizacji zadń publicznych w 2020

roku,
3) liczba umów zawartychw Ębie art. I9austawy,
4) wysokośó środków finansowych zaangńowanych na realizację programu,
5) |iczb a zńń zr ea|izow any ch w ram ach pro gramu.

Rozdzial!2
Sposób twonenia pro gramu oraz przebieg konsultacj i

§13
Program tworzony jest w kilku etapach:

1. Przygotowanie projekfu programu w oparciu o listę zńń dofinansowywanych w latach
poprzednich przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

2. Skierowanie projektu na posiedzenie Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, który zatwięrdza
go i kieruje do konsultacji społecznych.
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3.

4.

Konsultacje odbywają się w oparciu o Uchwałę Nr Yl24l?0l5 Rady powiafu
Kamiennogórskiego z dnia24lvtego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjatrti pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doĘczącychdziałalności
statutowej tych organ izacji.

W celu uzYskania uwag i propozycji od organizacji projekt programu zostanie zatlieszczony na
stronie internetowej powiatu www.kamienna-gora.pl, w zal<ładce organizacje pozarządowe,
wYłoźonY do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamierrnej Górzę oraz
odbę dzie się otwarte spotkanie z or ganizacj atli p ozarządowymi.

Po zatwierdzeniu ptzez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego poprawek/uwag zg}oszonych
Podczas konsultacji, projekt programu zostaje skierowany pod obrady Rady Powiatu
Kamiennogórskiego, która podejmuje stosowną uchwałę.

Rozdział 13
Tryb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofeń w otwarĘch konkursach ofeń
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Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań
PublicznYch, powofuje w drodze uchwały imienny skład komisji konkursowej do opiniowania
ńożonych,ofert.

Pracami Komisji kieruj e Przewodni czący Komisji.

Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert, przyznając określoną |iczbąpunktów,
zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

5. Komisja realizuje swoje działanta, jeżeli w posiedzeniu uczestńczy co najmniej połowa jej
składu.

Komisja Podejmuje decyzje zu{ykJą większością głosów. W prąpadku równej liczby głosów
r ozstrzy ga gło s przewo dni czącego.

Komisja konkursowa przystępując do rozsfrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących
czynności:
l) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,
2) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,
3) ocenia ńożone oferty pod względern formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet

zńączników),
4) Po zaPoznańu się z merytorycznątreścią ofeń kżdy członek komisji konkursowej dokonuje

ocenY merytorycznej okreŚlonej w art. 15 ust.l Ustawy, ptzyznając indywidualnie punkty
ocenY na Karcie Oceny, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,

5) sPorządza protokół i przygotowuje dla Zatządu listę ofert, którym rekomenduje udzielenie
dotacji albo które uzyskały największą ilość punktów podczas oceny merytorycznej.

5.

1.

2.

3.

4.

6.

7.
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8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatvłięrdzęńa ptzez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego
wyników konkursu.

Zaruąd w składzie:

1. Jarosław Gęborys

2. Małgorzata Krzyszkowska

3. Adam Krok

Andrzej Przybytek

Damian Wójcik

4.

5.
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