
Projekt

UCHWALANRhesesesesesesenenes
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

av: 2022 4,

 

w sprawie Programu Wspétpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarzadowymi

na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy zdnia Sczerwea 1998r. 0 samorzadzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z pdzn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjaé ,,Program Wspétpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarzadowymi na

2023 rok" w brzmieniu stanowigcym zatacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzadowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podj¢cia.

 

  
i ba

ny dZzi“y sdukacji,

Spoytu

ngr Anetta Krzeminsica

A PRA

) Lu

Adapt Wojtowicz

lh
41d?864#18$6%3B9D-4403-923A-119B0D9178C6, Projekt Strona |

tecznych WICESTAROSTA GLIWICKI

 

  
  



Zatacznik do uchwaty Nr...

Rady Powiatu Gliwickiego

Program Wspélpracy

Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarzadowymi

na 2023 r.

RozdziatI.

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Ilekroé w niniejszym Programie mowajest o:

1) Ustawie - rozumie si¢ przez to ustawe zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z pozn. zm.);

2) Organizacji - rozumie sie przez to organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) Programie - rozumie si¢ przez to Program Wspdtpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami
Pozarzadowymi na 2023 rok;

4) Centrum - rozumie sie przez to Powiatowe Centrum Organizacji Pozarzadowych;

5) Powiat - rozumie si¢ przez to Powiat Gliwicki;

6) Rada - rozumie si¢ przez to Rade Powiatu Gliwickiego;

7) Zarzad - rozumie sig przez to Zarzad Powiatu Gliwickiego.

. RozdziatII. .

CEL GLOWNYI CELE SZCZEGOLOWE

§ 2. 1. Celem giownym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiedzy Powiatem
a organizacjami, atakze tworzenie optymalnych warunkéw zaspokajania potrzeb zbiorowych
mieszkaric6w Powiatu i wspierania ich aktywnosci obywatelskiej poprzez wspdlne dzialania Powiatu
i organizacji.

2. Celami szezegdlowymiprogramu sa:

1) umacnianie w $wiadomosSci spotecznej poczucia odpowiedzialnosci za realizowane zadania, swoje
otoczenie, wspdlnote lokalng oraz jej tradycje;

2) budowanie spoteczenstwa obywatelskiego poprzez aktywizacj¢e spotecznosci lokalnej;

3) prowadzenie nowatorskich i efektywnych dziatan na rzecz mieszkancdwi ich otoczenia;

4) zwiekszanie udzialu mieszkancéw w rozwiqzywaniu lokalnych probleméw;

5) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spotecznych;

6) wzmacnianie pozycji organizacji we wspotrealizacji zadaf publicznych przez powierzanie
i wspieranie realizacji tych zadan;

7) promoceja organizacji dziatajgcych w Powiecie;

8) tworzenie przyjaznego Srodowiska dla inkubowaniai funkcjonowania organizacji.

RozdzialI.

ZASADY WSPOLPRACY

§ 3. Wspolpraca Powiatu z organizacjami odbywasi¢ na zasadach:
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1) pomocniczogci - Powiat wspiera organizacje oraz powierza organizacjom realizacje zadan

wiasnych, aorganizacje zapewniajg ich wykonanie w sposdb profesjonalny, terminowy

i ekonomiczny;

2) efektywnosci - polega na wspdélnym dazeniu do osiggnig¢cia mozliwie najlepszych efekt6w

w realizacji zadan publicznych;

3) uezciwej konkurencji - oznacza, ze wszystkie podejmowane przez Powiat oraz organizacje

dziatania przy realizacji zadaf publicznych opieraé sig beda na obiektywnych, jednakowych dla

wszystkich stron kryteriach i zasadach wyboru realizatora zadania publicznego, jak rowniez na

zapewnieniu rownego dostepu do informacji;

4) partnerstwa - wspétpraca pomigdzy Powiatem a organizacjami oparta jest na obopdlnych
korzysciach, wspétdzialaniu w identyfikowaniu i definiowaniu probleméwi zadan, wypracowaniu
najlepszych sposobéw realizacji tych zadani w oparciu o ro6wnoprawnetraktowaniesi¢;

5) suwerennosgci stron - oznacza gwarancje zachowania niezaleznosci Powiatu i organizacji, ich

rownosci oraz autonomie, w granicach okreslonych prawem;

6) jawnosci - oznacza to, ze mozliwosci wspdlpracy Powiatu z organizacjami sq powszechnie

wiadome idostepne, jasne izrozumiale w zakresie stosowanych procedur i kryteri6w

podejmowania decyzji oraz, ze podmioty te dazqa na kazdym etapie postgpowania do zachowania

petnej przejrzystoscii transparentnosci dziatan.

Rozdzial IV.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 4. Przedmiotem wspdtpracy Powiatu z organizacjami jest realizacja zadaf publicznych

wymienionych wart. 4 ust. | ustawy, o ile sq to zadania wlasne powiatu okreslone w ustawie

o samorzadzie powiatowym.

Rozdzial Vv.

FORMY WSPOLPRACY

§5.1.Powiat realizuje zadania publiczne we wspdtpracy zorganizacjami w ramach

wsp6tdziatania w formach finansowychi pozafinansowych.

2. Wspétpraca finansowa Powiatu z organizacjami polega na zlecaniu organizacjom realizacji

zadan na zasadach okreslonych w ustawie, ktore moze nastapi¢ poprzez:

1) powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich

realizacji;

2) wspieranie wykonywania zada publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich

realizacji.

3. Wspélpraca pozafinansowa Powiatu z organizacjami polega na:

1) konsultowaniu aktéw prawnych w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci pozytku publicznego;

2) wzajemnym informowaniu si¢ o planowanych kierunkach dziatalnosci;

3) udzielaniu informacji o zrodlach finansowania projektow;

4) wspieraniu procesu inkubowaniaorganizagji, tj. wsparcie w tworzeniu nowych organizacji lub juz

istniejgcych poprzez merytoryczna pomoc oraz udostgpnianie organizacjom pomieszezen i bazy

technicznej na niekomercyjne spotkania zwigzanez realizacja Programu;

5) rozpowszechnianiu w réznej formie informacji o pracach Centrumi organizacji z terenu Powiatu,

m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Gliwicach;
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6) organizowaniu spotka, szkolen, konferencji majacych na celu podniesienie sprawnosci
funkejonowania organizacji.

Rozdzial VI.

PRIORYTETOWEZADANIA PUBLICZNE

W 2023 R.

§ 6. Rada, wzwiazku z dostrzezonymi potrzebami mieszkancéw Powiatu, z uwzglednieniem
mozliwoéci finansowych Powiatu ustala, ze do zagadnien priorytetowych w 2023 r. nalezq zadania

z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony débr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) udzielania nieodptatnej pomocy prawnej oraz zwiekszania $wiadomosci prawnej spoleczenstwa
i udzielania nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego.

Rozdziat VII.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 7. Niniejszy Program realizowany bedzie od | stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

. Rozdziat VIII.

SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

§ 8. Realizacja Programu odbywasie w trybie otwartego konkursuofert i moze przybra¢ forme:

1) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowaniejegorealizacji.

. Rozdziat IX.

WYSOKOSC SRODKOW PLANOWANYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

§ 9. Na realizacje Programu w 2023 r. zaplanowano 260 080 zt.

Rozdziat X.

SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. Realizacja Programu zostanie oceniona poprzez:

1) wysokosé kwot udzielonych dotacji w poszezegdélnych priorytetach;

2) liczbe otwartych konkursdéwofert;

3) liczbe ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert;

4) liczbe ofert niespetniajacych wymogéw formalnychi nieprzyjetych dorealizacji;

5) liczbe zawartych umow narealizacj¢ zadania publicznego;

6) liczbe uméw zerwanych lub uniewaznionych;

7) liczbe umdw zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia;

8) liczbe organizacji realizujacych po raz pierwszy zadania publiczne;

9) liczbe konsultacji projektow uchwat z organizacjami w danym roku;

10) liczbe zorganizowanych spotkan z przedstawicielami organizacji.
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Rozdzial XI.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU

KONSULTACJI

§ 11. 1. Program zostat tworzony przez odpowiedzialnych merytorycznie pracownikow w oparciu
o realizacje Programu w latach poprzednich, wtym o doswiadezenia wynikajace ze wspdtpracy
z organizacjami.

2. Projekt Programu zostat skonsultowany z organizacjami, zgodnie z uchwatq nr LIII/357/2010
Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego sposobu
konsultowania projekt6w akt6w prawa miejscowego z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010 r. Nr 251, poz. 3871).

3. Projekt Programu zostat przekazany do konsultacji poprzez zamieszczenie formularza dot.
zgtaszania opinii na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

4. W terminie konsultacji Programu,tj. Od vce OG sesseercmmensevces , do projektu uchwaty
wniesiono/nie wniesiono uwag.

Rozdziat XII.

TRYB POWOLYWANIAI ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 12. 1. W celu opiniowania zlozonych ofert na realizacjg zadan publicznych zostanie powolana
uchwatg Zarzadu Powiatu Gliwickiego komisja konkursowa, zwana dalej Komisjq.

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczacy, ktory okresla czas i miejsce posiedzenia Komisji.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym zwykta

wiekszosciq glosow.

4. Posiedzenie jest wazne przy obecnosci 2/3 skladu Komisji.

5. Komisja opiniuje oferty na podstawie kryteri6w oceny wnioskédw zawartych w ogtoszeniu
o otwartym konkursie ofert.

6. Komisja z przebiegu posiedzenia sporzadza protok6! zawierajacy opinie ofert, ktory przekazuje
Zarzadowi.
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