Załącznik
do Uchwały Nr^UĄ'ty2021
Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia h.maja 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu
Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/23/2021

Rady Powiatu w Kielcach z dnia

18 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową
Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu

w

Kielcach

ogłasza

konsultacje

z

organizacji

pozarządowymi i

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
Celem konsultacji jest znalezienie wspólnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień
będących przedmiotem konsultacji, których istotą jest działalność na rzecz organizacji

pozarządowych.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2021 roku” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje będą trwały od dnia 7 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.
Formularz konsultacji, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wypełniony formularz konsultacji należy przesłać drogą elektroniczną podpisany podpisem

kwalifikowalnym a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub złożyć

osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce)
w czasie trwania konsultacji.
Projekt rocznego programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczone są

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu www.powiat.kielce.pl

w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na
terenie Powiatu Kieleckiego.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów
Powiatu Kieleckiego.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu w Kielcach a następnie

zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Kieleckiego www.powiat.kielce.pl w zakładce
„Organizacje pozarządowe” nie później niż w terminie 14 dni do zakończenia konsultacji.

Kielce, dnia 6 maja 2021 r.

Załącznik nr 1
do ogłoszenia stanowiącego załącznik
do Uchwały Nffi/W/2021

Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia k.. maja 2021 r.

projekt

Program współpracy Powia tu Kieleckiego
z organizacjami pozarządowymi
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W 2021 ROKU

Kielce, maj 2021 r.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program Współpracy jest

podstawowym dokumentem programowym, opisującym

zasady współpracy pomiędzy organami Powiatu Kieleckiego a działającymi na jego terenie

organizacjami pozarządowymi. Stanowi on punkt wyjścia do pogłębiania istniejącej już

współpracy w celu lepszego i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu.
Samorząd

Powiatu Kieleckiego

realizuje zadania publiczne przy współpracy

z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą szeroko rozumianą działalność pożytku

publicznego.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych
jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu.
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

•

umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie,

•

budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności

lokalnych,
•

wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki
dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Poprzez określenie czytelnych zasad współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami

pozarządowymi samorząd Powiatu pragnie włączać podmioty III sektora w system demokracji
lokalnej.

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji
samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych,
w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy administracji

publicznej, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Przepisy cytowanej ustawy (art.5 a, ust. 1) nakładają na organ stanowiący
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jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

Program dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl w zakładce:
„Organizacje Pozarządowe”.

Podstawy prawne współpracy:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.),

pożytku

publicznego

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 305),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876
z późn. zm.),

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2232 z późn.
zm.).

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć „Program Współpracy Powiatu Kieleckiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 r.”,
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
3) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3
4

ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie, prowadzące na obszarze Powiatu Kieleckiego działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy,
4) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w brzmieniu jak w art. 127 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
305), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13

ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),

6) zadaniach publicznych - rozumie się przez to katalog zadań publicznych określonych

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),

7) ofercie - rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym Rozporządzeniem

Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.

2057),
8) Powiecie - rozumie się Powiat Kielecki,
9) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
10) Pełnomocniku Starosty Do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi -

rozumie się przez to osobę powołaną

Zarządzeniem Starosty Kieleckiego

na tę funkcję,

11) Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach - należy rozumieć

organ opiniodawczo - doradczy w zakresie działalności pożytku publicznego powołany
stosowną uchwałą.
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Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe Programu,
2) zasady współpracy,
publicznych Powiatu Kieleckiego realizowanych we współpracy

3) sferę zadań

z organizacjami pozarządowymi,
4) formy współpracy,

5) zadania priorytetowe /zadania szczegółowe,
6) zasięg terytorialny współpracy,

7) okres realizacji Programu,
8) sposób realizacji Programu,
9) wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu,

10) sposób oceny realizacji Programu,
11) sposób tworzenia i konsultowania Programu,

12) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

ROZDZIAŁ I. CELE PROGRAMU

1. Cel główny:

Głównym celem współpracy samorządu Powiatu Kieleckiego z organizacjami

pozarządowymi jest

budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego

poprzez

aktywizację

społeczności lokalnej i rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność
pożytku

publicznego

na

terenie

Powiatu

Kieleckiego,

w

zakresie

zlecania

i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania kierunków i form wzajemnej
współpracy.
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2. Cele szczegółowe obejmują:

• zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań publicznych służących

lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców Powiatu
Kieleckiego,

•

wzmocnienie potencjału

organizacji

szans realizacji zadań publicznych,

pozarządowych i

przez wspieranie

zapewnienie

im

równych

oraz powierzanie im zadań,

z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

• określenie priorytetowych zadań publicznych,

• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

• prezentacja dorobku sektora NGO i promowanie jego osiągnięć,

• umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertami

realizacji zadań publicznych, należących do zakresu zadań publicznych Powiatu Kieleckiego,

• otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

• wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego i kooperacyjnego

sektora pozarządowego w Powiecie Kieleckim służące lepszej realizacji zadań publicznych
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

• rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego,

konsultacji aktów normatywnych, służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu
na sprawy publiczne w Powiecie).
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ROZDZIAŁ II. ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ

Dojrzała współpraca między sektorem pozarządowym a samorządem terytorialnym
wymaga spełnienia szeregu warunków. Musi ona opierać się na wzajemnym zrozumieniu

i chęci współpracy, ale także na określonym zbiorze zasad.

Art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa zasady
współpracy organów administracji publicznej prowadzących działalność w sferze zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat
Kielecki będzie się kierował następującymi zasadami:

• władze Powiatu uznają prawo organizacji pozarządowych do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów społeczności, określania
sposobów realizacji zadań. Rolą samorządu jest przede wszystkim
pobudzanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, a także promowanie dobrych
praktyk w celu ich upowszechnienia;

zasadą suwerenności stron:

----------------

.......... ■■■■■
• władze Powiatu respektują niezależność i podmiotowość organizacji
pozarządowych, ich związków i reprezentacji. Wykonując zadania na
zlecenie samorządu organizacje powinny działać w ramach obowiązujących
przepisów, procedur i uregulowań prawnych;

• władze Powiatu i organizacje pozarządowe to równoprawni partnerzy
w pracy na rzecz rozwoju Powiatu w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania. Samorząd
oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach nad
strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju Powiatu, w pracach grup
zadaniowych, przekazywaniu informacji, udziału w różnych wydarzeniach.
Samorząd i jego instytucje aktywnie współdziałają z organizacjami przy
wykonywaniu zadań publicznych;
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• władze Powiatu będą dokonywały wyboru najbardziej efektywnego
sposobu realizacji zadań publicznych spośród proponowanych przez
organizacje pozarządowe. Samorząd oczekuje od organizacji
innowacyjnych projektów, rzetelnej realizacji przyjętych zadań,
wywiązywania się z zobowiązań merytorycznych, finansowych
i sprawozdawczych;

• wzładze Powiatu udzielają wszystkim zainteresowanym podmiotom tych
samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują
jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowy-ch;

• władze Powiatu będą udostępniały informacje na temat zamiarów, celów'
i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz
o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań. Powiat
Kielecki będzie dążył do tego, aby w-szelkie możliwości współpracy z
organizacjami pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne
oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji. Samorząd Pow-iatu oczekuje od organizacji z nim
współpracujących jawności w działalności statutowej i finansowej.
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ROZDZIAŁ III. SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca Samorządu Powiatu Kieleckiego z podmiotami Programu dotyczy zadań

określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do

terytorialnego zakresu działania Powiatu w następujących obszarach:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
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18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwem,
19) promocji i organizacji wolontariatu,

20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,

21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

22) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21,

23) nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej - realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2232 z późn. zm.),

24) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadania te Powiat Kielecki realizować będzie przy

pomocy Wydziałów Starostwa

Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

ROZDZIAŁ IV. FORMY WSPÓŁPRACY W 2021 ROKU

W roku 2021 współpraca Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku

publicznego będzie miała charakter finansowy i pozafinansowy.

1. Współpraca w formie finansowej
Współpraca w formie finansowej polegać będzie na zlecaniu i powierzaniu organizacjom

pozarządowym zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie lub
sfinansowanie ich realizacji.
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Formą współpracy finansowej będzie także organizowanie miejsc staży, porozumienia
ukierunkowane na partnerstwo w realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych.

2. Współpraca w formie pozafinansowej
Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym obejmować będzie prowadzenie

współpracy w formach:

1.

Wymiany

informacji

będącej

podstawą

prawidłowego

diagnozowania

problemów i potrzeb mieszkańców Powiatu Kieleckiego

W zakresie wymiany informacji między samorządem Powiatu a organizacjami
pozarządowymi wyróżnić należy następujące działania:

► funkcjonowanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na której
publikowane będą informacje dotyczące działalności organizacji pozarządowych,

► na stronie internetowej www.ngo.pl Portal Organizacji Pozarządowych zamieszczane
będą informacje związane z sektorem NGOs w Powiecie Kieleckim,

► publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach lub
powiatowych jednostek

organizacyjnych

informacji

dotyczących

konkursów

dla

organizacji pozarządowych związanych z wykorzystaniem zarówno środków unijnych, jak
i dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację zadań przewidzianych w Programie,

► promowanie przekazywania 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku

publicznego działające na terenie Powiatu Kieleckiego,
► udzielanie informacji o możliwości pozyskiwania przez organizacje pozarządowe

środków finansowych z różnych źródeł,
►

promocja

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych

w art.3 ust. 3 ustawy,
► prowadzenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach linku pn.
„Organizacje Pozarządowe”, który jest cennym źródłem informacji dotyczącej współpracy
Powiatu Kieleckiego z sektorem NGO. Link jest systematycznie rozbudowywany,

aktualizowany i promowany,

► prowadzenie „Mapy aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz innych

podmiotów prowadzących

działalność

pożytku
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publicznego

na

terenie

Powiatu

Kieleckiego, będącej bazą danych informacji o organizacjach pozarządowych działających
na terenie Powiatu Kieleckiego. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 71/2020

Starosty Kieleckiego z 25 maja 2020 r. w sprawie aktualizowania oraz wykorzystania

bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności
społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego”
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
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kwietnia

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i

o

z dnia

wolontariacie

mogą dokonywać zmian danych umieszczonych w wymienionym dokumencie.
„Mapa aktywności” udostępniona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej

Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce ORGANIZACJE

POZARZĄDOWE.
Aktualizacji danych można dokonywać na podstawie Formularza identyfikacyjnego

organizacji pozarządowych dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kielcach w zakładce: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

2. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach
Podstawę

prawną

działania

Rady

Powiatowej

Działalności

Pożytku

Publicznego

w Kielcach stanowi art. 41 e Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, Uchwała Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca
2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Kielcach oraz trybu powoływania jej członków oraz Uchwała
Nr 15/38/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Powiatu

Kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego.
Rada liczy 12 członków.

W skład Rady wchodzą:

a) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu

Kieleckiego,
b) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach,

c) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kielcach,
d) dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach.
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3. Organizowanie

oraz

uczestnictwo

w

spotkaniach,

konferencjach

z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

4. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności
gospodarczej - Nadzór: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Podstawową formą współpracy w zakresie prowadzenia nadzoru nad stowarzyszeniami będzie
udzielanie wyjaśnień, interpretacji, opinii do statutów stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury

fizycznej oraz bieżące wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, które umożliwiają
klubom sportowym ubieganie się o środki finansowe.

5. Opiniowanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi programów
i projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji.
6. Realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie.
7. Inicjowanie oraz realizacja wspólnych projektów integrujących sektor publiczny

z sektorem pozarządowym w zakresie zadań publicznych w ażnych dla rozwoju

Powiatu.

8. Partnerstwo i w spółpraca w projektach.
9. Obejmowanie honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Kieleckiego

przedsięwzięć realizowanych przez podmioty' Programu.
10. Pow ołanie Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego.

ROZDZIAŁ V. ZADANIA PRIORYTETOWE
WSPÓŁPRACY

W roku 2021 priorytetowymi zadaniami Powiatu Kieleckiego realizowanymi we

współpracy

z podmiotami ekonomii społecznej, w tym z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będą zadania z zakresu:
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1. Priorytetowe zadania publiczne
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównanie szans tych rodzin i osób (wsparcie dla osób w sytuacji kryzysowej,
przeciwdziałanie patologiom),
2) pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie poprzez m.in.

organizację usług w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
3) aktywizacji społeczno- zawodowej adresowanej do osób i rodzin wykluczonych

społecznie,
4) działań związanych z organizacją pieczy zastępczej w Powiecie Kieleckim,

5) udzielania wszechstronnego wsparcia, w tym w szczególności w zakresie aktywizacji

społeczno- zawodowej uczestników WTZ Powiatu Kieleckiego,
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) kultury, edukacji, oświaty i wychowania (wspierania i promocji wartościowych

przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
8) podtrzymywania

tradycji

narodowej,

pielęgnowania

polskości

oraz

rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

10) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
11) opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji,
12) promocji Powiatu Kieleckiego,
13) nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji
prawnej oraz mediacji,

14) działań na rzecz seniorów.

15

2. Szczegółowe zadania planowane do realizacji
w 2021 roku we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przedstawiają się następująco:
Właściwa
jednostka
organizacyjna
Powiatu
Kieleckiego/
wydział/komórka
organizacyjna
Starostwa
Powiatowego
w Kielcach

Priorytety współpracy/zadania
merytoryczne na 2021 r.

I.

1.

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Kielcach

2.

II.

1.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej, w tym
osobom w sytuacji kryzysowej:
W związku z zakończeniem terminu
realizacji umów dotyczących
prowadzenia ośrodka interwencji
kryzysowej dla mieszkańców powiatu
kieleckiego znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej przez
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kielcach oraz prowadzenia domu
pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych, somatycznie
i przewlekle chorych w Domu dla
Niepełnosprawnych w Piekoszowie,
w IV kwartale roku 2020 nastąpi
ogłoszenie otwartych konkursów ofert
dotyczących dalszej realizacji zadań
publicznych z zakresu ustawy o pomocy
społecznej.
Nawiązanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie prowadzenia
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym
domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży.
Integracja społeczna osób
niepełnosprawnych w celu poprawy
samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie dla organizacji
pozarządowych ze środków PFRON
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Środki
finansowe
zaplanowane
na realizację
zadania

Zadania
finansowane będą
ze środków
własnych Powiatu
Kieleckiego,
środków PFRON
Oddział
Świętokrzyski
w Kielcach oraz
środków Unii
Europejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Wysokość
środków
finansowych
planowanych na
realizację zadań
zostanie określona
w planie
finansowym
jednostki na 2021
rok

na realizację zadania z zakresu: sport,
kultura, turystyka osób
niepełnosprawnych.
2. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji
pozarządowych zgłoszonych do udziału
w pracach komisji opiniującej wnioski
o dofinansowanie do likwidacji barier
funkcjonalnych: architektonicznych,
technicznych, w komunikowaniu się
oraz do sprzętu rehabilitacyjnego.
3. Wspieranie finansowe działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie,
Fanisławicach i Pierzchnicy,
Środki finansowe na realizację zadania nr 1-3
pochodzą z budżetu powiatu kieleckiego oraz
ze środków PFRON otrzymywanych
wg algorytmu.
4. Współpraca z Powiatową Społeczną
Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy
Staroście Kieleckim.
III.
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadań
zaplanowanych w projekcie
pozakonkursowym pn. „Centrum
Usług - Współpraca na rzecz
społeczności lokalnej”, realizowanym
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS, Oś 9, w szczególności:
Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych,
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych.
1. W projekcie przewidziano zadania
z zakresu pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej, zagrożonym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym,
w szczególności: osobom
niesamodzielnym/ niepełnosprawnym
i ich opiekunom, osobom
funkcjonującym w ramach pieczy
zastępczej, w tym rodzinom
biologicznym, których dzieci przebywają
w pieczy zastępczej, rodzinom
niewydolnym wychowawczo, rodzinom
w sytuacji kryzysowej pozbawionym
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dostępu do mieszkań lub zmuszonym
do opuszczenia miejsca zamieszkania ze
względu na sytuację kryzysową oraz
wyrównywanie szans tych osób.
2. Zaplanowane do zlecenia organizacjom
pozarządowym zadania obejmują m.in.:
a) wsparcie specjalistyczne w formie
dyżurów, dostępne dla całej grupy
docelowej m.in.: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, prawne,
konsultacje z terapeutą ds.
uzależnień, terapeutą rodziny/
psychoterapeutą.
b) W zakresie wsparcia kierowanego do
osób funkcjonujących w ramach
pieczy zastępczej oraz rodziców
biologicznych dzieci przebywających
w pieczy zastępczej zaplanowano
w szczególności: warsztaty, grup
wsparcia, prelekcje profilaktyczne
i edukację zawodową, wyjścia
kulturalno-edukacyjne.
c) Kompleksowe działania
kompetencyjno-motywujące dla
rodzin niewydolnych wychowawczo
z gmin partnerskich w szczególności:
grupy wsparcia, warsztaty
umiejętności wychowawczych,
warsztaty dla dzieci, zajęcia
terapeutyczno-couchingowe,
warsztaty z zakresu pedagogiki
zabawy.
d) Wsparcie projektowe dla osób
niesamodzielnych/niepełnosprawnych
w szczególności obejmuje: zajęcia
usprawniająco-rehabilitacyjne.
e) Zadania są finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
i są zgodne z aktualnym wnioskiem
o dofinansowanie projektu „Centrum
Usług - Współpraca na rzecz
społeczności lokalnej”.
f) W uzasadnionych przypadkach
wynikających z aktualizacji zapisów
we wniosku o dofinansowanie
projektu mogą być zlecane zadania
publiczne których nie uwzględniono
w „Szczegółowych zadaniach
planowanych do realizacji w 2021
roku”.
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g) Środki finansowe przeznaczone
na zlecanie zadań organizacjom
pozarządowym zaplanowane
w projekcie „Centrum Usług Współpraca na rzecz społeczności
lokalnej” określone zostały
w aktualnym wniosku
o dofinansowanie oraz w budżecie
powiatu.
3. Współpraca z Regionalnym Centrum
Wolontariatu - partnerem projektu
w zakresie promowania i realizacja
działań wolontarystycznych służących
budowaniu pozytywnych związków
między członkami społeczności.
IV.
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w realizacji zadań
zaplanowanych w ramach Programów
resortowych Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej w 2021 roku.
1. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”- edycja 2021,
realizowany dla osób niepełnosprawnych
mieszkańców Powiatu Kieleckiego.
2. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021,
realizowana w formie specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego lub
terapeutycznego), a także poprzez
zapewnienie wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki dla
członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem
równoważnym. Podniesienie poziomu
kompetencji dotyczących wsparcia osoby
niepełnosprawnej poprzez naukę technik
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia
działań rehabilitacyjnych w warunkach
domowych oraz objęcie specjalistycznym
poradnictwem w zakresie psychologicznych
i społecznych aspektów wsparcia osób
z niepełnosprawności, zagadnienia
profilaktyki zdrowotnej i zdrowego styli
życia.
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Środki finansowe
zaplanowane na
realizację będą
pochodziły z
Funduszu
Solidarnościowego
na 2021 r.

Wspomaganie rynku pracy, aktywizacja osób
bezrobotnych:
1 .Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w zakresie: organizowania i finansowania miejsc
odbywania stażu, realizacji projektów z zakresu
aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zapobiegania
bezrobociu.

2. Typowanie osób kwalifikowanych do udziału
w szkoleniach, kursach zawodowych oraz
prowadzenia szkoleń dla wolontariuszy uczestników projektów i dla odbiorców
projektów - głównie osób długotrwale
pozostających bez zatrudnienia - wsparcie
pozafinansowe.

Powiatowy Urząd
Pracy w Kielcach

Zadania
finansowane będą
ze środków
własnych Powiatu
Kieleckiego,
środków PUP
w Kielcach oraz
środków Unii
Europejskiej.
Wysokość
środków
finansowych
planowanych na
realizację zadań
zostanie określona
w planie
finansowym
jednostki na 2021
rok.

3. Pozyskiwanie środków finansowych
z Unii Europejskiej w ramach porozumień,
przeznaczonych na organizację staży
bądź uruchomienie własnej działalności
gospodarczej.
4. Funkcjonowanie przy Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji
Zawodowej świadczącego usługi m.in. z zakresu
pośrednictwa pracy, ofert pracy, udzielania
informacji o szkoleniach, realizacji programów.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w ramach organizowania prac interwencyjnych,
robót publicznych.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
przy organizacji Powiatowych Targów Pracy.

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

1. Wdrożenie znowelizowanych przepisów
dotyczących wspierania pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne, poprzez
udzielanie pomocy publicznej i określenie zasad
wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających te
osoby niepełnosprawne.
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W ramach zadań
regulaminowych

2. Wzmocnienie roli samorządów (w tym
samorządu gminnego) w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych.

3. Zapewnienie stabilnych podstaw finansowania
działań określonych ustawą, poprzez struktury
odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie
polityki na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
sprawne gromadzenie i redystrybucje środków
przeznaczonych na jej realizację.
4. Umożliwienie łączenia środków publicznych
pochodzących z różnych systemów na realizację
projektów - programów aktywujących osoby
niepełnosprawne.

Zadania z zakresu edukacji

Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki
Starostwa
Powiatowego
w Kielcach

Realizacja we współpracy z organizacjami
pozarządowymi projektów m.in. z zakresu:
1. Podnoszenia poziomu kształcenia
i postaw przedsiębiorczych wśród
młodzieży.
2. Promowania dzieci i młodzieży
uzdolnionej.
3. Przedsięwzięć mających na celu pomoc
ludziom potrzebującym.
4. Organizowania imprez rekreacyjnych
i sportowych., w tym także dla osób
niepełnosprawnych.

Wysokość
środków
finansowych
planowanych na
realizację zadań
zostanie określona
w planach
finansowych
powiatowych
placówek
oświatowych

Zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki:
Realizacja we współpracy z organizacjami
pozarządowymi projektów m.in. z zakresu:
1. Przekazywania informacji
o możliwościach pozyskiwania środków
wew. z gmin, powiatów i województwa;
2. Przekazywania informacji
o możliwościach pozyskiwania środków
zew. i ministerstw kultury i dziedzictwa
kulturowego, sportu i turystyki itp.;
3. Szkolenia w zakresie wypełniania
wniosków o pozyskiwanie środków;
4. Zapoznania z tematyką partnerstwa
publiczno- prawnego w podejmowaniu
przedsięwzięć;
5. Organizacji imprez plenerowych
z zakresu kultury, turystyki i sportu.
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Wysokość
środków
finansowych
planowanych na
realizację zadania
zostanie określona
w uchwale
budżetowej
Powiatu
Kieleckiego
na 2021 rok

Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej^ poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej:

Wydział
Organizacji
i Zarządzania
Kryzysowego
Starostwa
Powiatowego
w Kielcach

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, punktów świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
edukacji prawnej oraz mediacji.
Planowane zadania do realizacji w 2021 r. będą
miały charakter wsparcia i powierzenia.

W ramach zadań
regulaminowych

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki
społecznej:
1 .Działania służące promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej;
2. Nieodpłatne przekazywanie organizacjom
pozarządowym broszur informacyjnych;

Wydział Zdrowia
i Polity ki Społecznej
Starostwa
Powiatowego
w' Kielcach

3. Organizowanie oraz uczestnictwo
w spotkaniach, konferencjach
z przedstawicielami organizacji pozarządowych
służących integracji oraz aktywizacji organizacji
działających na terenie Powiatu Kieleckiego oraz
poszerzeniu wiedzy na temat pozyskiwania
środków zewnętrznych na prowadzenie
działalności statutowej organizacji
pozarządowych;

4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością
stowarzyszeń, prowadzenie ewidencji
stowarzyszeń niepodlegających obowiązkowi
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
opiniowanie statutów stowarzyszeń;

5. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie
prowadzących działalności gospodarczej;
6. Wykonywanie zadań z zakresu administracji
rządowej związanych ze sprawowaniem kontroli
nad działalnością fundacji;
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W ramach zadań
regulaminowych

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
w organizowaniu uroczystości i imprez
okolicznościowych, patriotycznych przy
współudziale środowisk kombatanckich.
8. Działania na rzecz seniorów.

ROZDZIAŁ VI. ZASIĘG TERYTORIALNY

Podstawowym

kryterium

decydującym

o

udzieleniu

wsparcia

organizacjom

pozarządowym, jest ich działalność na rzecz Powiatu Kieleckiego i jego mieszkańców oraz
spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

ROZODZIAŁ VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Podmioty uczestniczqce we współpracy:
Podmiotami uczestniczącymi we współpracy w 2021 r. są:

1) Rada Powiatu

przyjmuje

Kielcach - uchwala Roczny Program Współpracy, budżet Powiatu,

sprawozdanie z realizacji
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Programu,

określa

szczegółowe

zasady

konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach oraz
organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2)

- jako organ wykonawczy Powiatu realizuje Roczny

Zarząd Powiatu w Kielcach

Program Współpracy, przy pomocy:

•

komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach - realizujących
współpracę zgodnie z zakresem działania wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa,

•

jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, które w obszarach swojego działania

współpracują z podmiotami Programu,

•

Pełnomocnika Starosty Do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

3) podmioty Programu - tj. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.

Zarząd Powiatu w Kielcach realizuje Program w zakresie:
a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Powiatu Kieleckiego,

c) ustalania składu komisji konkursowej,
d) zawierania umów.

Starosta Kielecki realizuje Program w zakresie: bieżącej kontroli oraz dokonywania oceny

stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości
wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,

prowadzenia właściwej

dokumentacji.

Pełnomocnik Starosty Do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi realizuje
Program w zakresie:

a)

bieżącego

monitoringu

koordynacji

i

Programu

oraz

współpracy

z organizacjami pozarządowymi,

b)

przygotowania

sprawozdania

z

realizacji

z organizacjami pozarządowymi.
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Rocznego

Programu

Współpracy

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostki organizacyjne

Powiatu

Kieleckiego

podejmują

i prowadzą

bieżącą

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi w zakresie:
a) przygotowywania i prowadzenia konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Kieleckiego,

b) sporządzania sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami

pozarządowymi,

c) prowadzenia i podejmowania bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ROZODZIAŁIX. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu oraz środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość środków, planowanych na realizację niektórych zadań przez organizacje
pozarządowe, na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział
w budżecie
Wyszczególnienie Rozdział
Powiatu
Kieleckiego

Zakres zadań

Środki
finansowe
zaplanowane
na
realizację
zadania

Dział 630

Turystyka

63003

Zadania
upowszechniania
turystyki

Dział 921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

92195

Pozostała
działalność

25.000 zł

Dział 926

Kultura fizyczna

92695

Pozostała
działalność

20.000 zł

13.500zł

58.500 zł

RAZEM
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ROZODZIAŁ X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI
PROGRAMU

W realizację Programu będą włączone również jednostki organizacyjne Powiatu
Kieleckiego,

które

mogą

wspierać

finansowo

organizacje

pozarządowe,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
zostanie określona w planach finansowych tych jednostek na 2021 rok.

Ocena realizacji Programu dokonywana jest m.in. w oparciu o następujące wskaźniki:

•

liczbę otwartych konkursów ofert,

•

liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

•

liczbę ofert wybranych w otwartych konkursach ofert,

•

liczbę umów zawartych na realizację zadania publicznego,

•

liczbę umów zerwanych lub unieważnionych,

•

liczbę umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

•

liczbę organizacji korzystających z dotacji,

•

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

•

wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe i samorząd
Powiatu.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na podstawie

informacji uzyskanych z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek

organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, przygotuje „Sprawozdanie z realizacji Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”. Dokument ten
do dnia 31 maja 2022 r. zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kielcach oraz opublikowany
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce

„ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”.
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XI, SPOSÓB TWORZENIA I KONSULTOWANIA
PROGRAMU

Projekt „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

przygotowywany jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Kielcach.

Projekt Programu zatwierdza Członek Zarządu Powiatu w Kielcach nadzorujący zadania
z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Następnie projekt Programu skonsultowany zostanie z Powiatową Radą Działalności Pożytku

Publicznego w Kielcach oraz poddany konsultacją społecznym.
Program dostępny będzie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego

w Kielcach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszyscy zainteresowani oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski

lub propozycje.

Projekt Programu na 2021 rok zostanie omówiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu

w Kielcach, a po jego przyjęciu skierowany pod obrady Rady Powiatu w Kielcach.

Uchwalony Program będzie dokumentem obowiązującym w zakresie współpracy Powiatu
Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

XII. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKUROWEJ

1. Zasady ogłaszania konkursów
Ustala się następujące zasady ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych:
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1) Konkursy ogłaszane są zgodnie z terminem przewidzianym w przepisach ustawy,
na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w Kielcach lub na podstawie Zarządzeń

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego ogłaszających otwarte
konkursy ofert, którzy posiadają upoważnienie Zarządu Powiatu.
2) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie uchwał Zarządu

Powiatu w Kielcach na realizację zadań publicznych w 2021 roku podawane są do
wiadomości publicznej:

-

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach,

-

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach,

-

na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku o zasięgu lokalnym.
3) Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez upoważnionych

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, na realizację zadań
publicznych w 2021 roku podawane są do wiadomości publicznej:

-

powiatowych jednostek organizacyjnych ogłaszających konkurs,

-

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

powiatowych jednostek

organizacyjnych

ogłaszających konkurs,

-

na tablicy informacyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych ogłaszających

konkurs.
4) Ogłoszenie konkursowe powinno zawierać informacje o:

-

podmiotach uprawnionych do składania ofert,

-

rodzaju zadania publicznego,

-

wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-

zasadach przyznawania dotacji,

-

terminach i warunkach realizacji zadania,

-

terminie składania ofert,
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-

trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru

ofert,
-

zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kieleckiego w roku ogłaszania
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości

dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy,

-

dopuszcza się możliwość uzupełnienia dokumentów na zasadach szczegółowo
określonych

w

ogłoszeniu

konkursowym.

Oferty

nie

zawierające

kompletu

dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone w terminie mogą

podlegać uzupełnieniu.
5) Zasady doręczania ofert:

-

oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kielcach (Kancelaria) lub jednostce organizacyjnej

Powiatu

Kieleckiego ogłaszającej otwarty konkurs ofert,

-

termin

składania

ofert

określony

będzie

w

poszczególnych

ogłoszeniach

konkursowych,

-

oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym

oraz zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu,
-

oferta złożona po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będzie

rozpatrywana,

-

oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych,
nie będą rozpatrywane.

6) Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w otwartych konkursach ofert są

podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057

z późn. zm.).

7) O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą oferenci spełniający następujące warunki:

-

cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,
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-

oferent posiada własne konto bankowe,

-

oferent nie posiada zobowiązań publiczno- prawnych wobec budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym,

-

podmiot wykona zadanie dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego.

2. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1) Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym

programie.
2) Zarząd Powiatu w Kielcach lub upoważnieni kierownicy jednostek organizacyjnych

Powiatu Kieleckiego ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową

w celu opiniowania złożonych ofert.
3) W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert przez Zarząd Powiatu lub

upoważnionego

kierownika

jednostki

organizacyjnej

przedstawiciele

organu

wykonawczego są powoływani w skład komisji konkursowej na podstawie Uchwały

Zarządu. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego
w Kielcach lub jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę

z organizacjami pozarządowymi.
4) W skład komisji konkursowej mogą wchodzić również osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3

ustawy,

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
5) Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
-

żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,

-

wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,

-

wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
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6) Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
7) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
8)

Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący komisji lub osoba przez
niego wyznaczona. Posiedzenia komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich

Przewodniczący oraz co najmniej połowa składu komisji. Za organizację prac komisji
odpowiedzialny jest Przewodniczący komisji. Z prac komisji konkursowej sporządza

się protokół. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny.

9)

Do zadań komisji konkursowej należy:

-

ocena ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej,

-

ocena ofert pod względem merytorycznym na podstawie kryteriów określonych

w ogłoszeniu o konkursie,

-

przedłożenie

Zarządowi

Powiatu w Kielcach lub upoważnionemu kierownikowi

jednostki organizacyjnej Powiatu Kieleckiego ogłaszającej otwarty konkurs ofert

propozycji wyboru ofert i podziału środków.
10) Przy wyborze najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

-

zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

-

wartość merytoryczną oferty,

-

przewidywane efekty realizacji zadania,

-

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

-

przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,

-

zasięg terytorialny realizacji zadania.

11) Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach

konkursowych.
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12) Otrzymaniu pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej wsparcia lub powierzenia

zadania podmiot zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

13) Ostatecznego wyboru ofert wraz z przyznaną dotacją dokonuje Zarząd Powiatu
w Kielcach lub upoważniony kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Kieleckiego

ogłaszającej otwarty konkurs ofert.
14) Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty:
-

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach lub powiatowych jednostek
organizacyjnych,

-

w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Kielcach lub

powiatowych jednostek organizacyjnych,

-

na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach lub powiatowych

jednostek organizacyjnych.
15) Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
-

nazwę oferenta,

-

nazwę zadania publicznego,

-

wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie obowiązują przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zmiany w Programie dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Opracował:
Wy dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego w Kielcach
Kielce, maj 2021 r.
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Załącznik nr 2
do ogłoszenia stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr/SM\/ 2021

Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia .L.maja 2021 r.

Formularz konsultacji
Nazwa przedmiotu projektu :............................................................................................................................
Uwagi do ww. dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza
w terminie od dnia 7 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.
Informacje o zgłaszającej organizacji pozarządowej:
Nazwa organizacji pozarządowej
wraz z adresem do korespondencji
Imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta
Służbowy nr telefonu- kontaktowy
Służbowy adres e-mail
Zgłaszane opinie i uwagi / propozycje zmian w dokumencie :

Lp.

Rozdział, którego
dotyczy uwaga

Nr
strony

Treść z projektu aktu
prawa miejscowego

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

1
2

3
4
5

Formularz konsultacji należy złożyć drogą elektroniczną podpisany podpisem kwalifikowalnym
a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub osobiście w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) w czasie trwania konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest pani Joanna Grela- Bąk. Kontakt: tel. 041 200 16 31
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Klauzula informacyjna
W celu wywiązania się Administratora w ramach realizacji zadań z zakresu przeprowadzenia
konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z obowiązku udzielenia
informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art 13 oraz
art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”):

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane
przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) pod adresem email: iod(n powiat.kielce.pl
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia
konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym zgromadzenia uwag
i opinii w ramach powyższych konsultacji jak i przesłania Państwu odpowiedzi na złożone uwagi;

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5a ust. 1 oraz art. 5a ust. 2a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.);
d) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest
niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu przeprowadzenia konsultacji
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Niepodanie danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz
uwzględnienie Państwa uwag jak i propozycji zmian w ramach konsultacji;
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e) W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres
e-mail) podanie ich jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu
w przypadku konieczności kontaktu;
f)

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których
podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
h) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

i)

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy
pomiędzy Administratorem, a podmiotem;

j)

Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

k) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych.

czytelny podpis
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