UCHWAŁA Nr X/56/19
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Program, o którym mowa w § 1, podlegał konsultacjom, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr
XXXVIII/255/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248, poz. 3014, poz. 3015).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Leszczyński
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Załącznik do uchwały Nr X/56/19
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 września 2019 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU BIELSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK
§ 1. 1. Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „programem”,
stanowi element polityki społeczno-finansowej powiatu. Określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy
organów samorządowych Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi na terenie Powiatu
Bielskiego działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym powiatu.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) programie – rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na
2020 rok.
§ 2. 1. Ze strony Powiatu Bielskiego program realizuje:
1) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej powiatu,
2) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, dysponowania
środkami budżetowymi określonymi w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację programu, szczegółowego
określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanego do realizacji przy udziale organizacji
i innych formach pomocy,
3) Wydziały Starostwa Powiatowego, Samodzielne Stanowiska, Powiatowe Jednostki Organizacyjne – w zakresie
bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe oraz
ich zrzeszenia z terenu Powiatu Bielskiego lub których teren działania obejmuje teren Powiatu Bielskiego.
§ 3. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Powiatem Bielskim a organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Cel główny programu realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w szczególności przez:
1) zapewnienie możliwości udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy,
2) podnoszenie efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych,
3) określanie zasad, obszarów, kierunków i form współpracy,
4) określenie priorytetowych zadań publicznych,
5) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz Powiatu Bielskiego i jej mieszkańców,
6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,
7) budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron,
8) promocja działalności organizacji pozarządowych,
9) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
10) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.
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§ 5. Współpraca Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: partnerstwa,
suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i pomocniczości.
§ 6. Przedmiotem współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi jest:
1) realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiących zadania własne powiatu,
2) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu.
§ 7. Współpraca Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w szczególności
w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, należących do zakresu zadań Powiatu
Bielskiego wraz z udzielaniem dotacji na ich realizację,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3) informowania organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Powiatu, na których będą
podejmowane uchwały dotyczące programu współpracy na dany rok budżetowy, a także innych uchwał
określających zasady przyznawania dotacji z budżetu powiatu,
4) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
5) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radą działalności
pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.),
8) umieszczania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego informacji istotnych dla działalności organizacji
pozarządowych pod warunkiem dostarczenia tych informacji w formie elektronicznej,
9) nieodpłatnego udostępniania materiałów dotyczących konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych przez
Powiat Bielski,
10) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. konsultacje, szkolenia,
konferencje, spotkania, organizowanie warsztatów,
11) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych
organów powiatu oraz określenie przedmiotu ich działania,
12) organizowania, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych rozumianych jako forum
wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
13) obejmowania honorowym patronatem przez Starostę Bielskiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty
programu,
14) aktualizowania utworzonej w Starostwie Powiatowym bazy danych organizacji pozarządowych z Powiatu
Bielskiego,
15) udzielania pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, np. poprzez możliwość
nieodpłatnego udostępniania lokalu, środków technicznych itp.,
16) włączania organizacji pozarządowych w działania promocyjne Powiatu,
17) udzielania informacji służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych
źródeł niż dotacja powiatu m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania, zwłaszcza
środków unijnych,
18) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
§ 8. Do zagadnień priorytetowych w roku 2020 należy:
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1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) promocja i ochrona zdrowia;
3) działanie na rzecz kultury;
4) popularyzacja działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody;
5) popularyzacja działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
6) popularyzacja edukacji, oświaty i wychowania;
7) popularyzacja działań z zakresu kultury fizycznej;
8) wspieranie i rozwój turystyki,
9) pomocy społecznej.
§ 9. Okresem realizacji programu jest rok kalendarzowy 2020.
§ 10. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy następuje poprzez:
1) powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Otwarty konkurs ofert przeprowadza Zarząd
Powiatu w Bielsku Podlaskim, określając jego szczegółowy regulamin. W celu oceny ofert powołuje komisję
i określa tryb jej prac.
3. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim może przeprowadzić konkurs z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu
wniosku organizacji pozarządowej.
5. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego,
2) na stronie internetowej Powiatu Bielskiego,
3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
6. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania
danego zadania.
7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonanej przez właściwy merytorycznie
Wydział Starostwa Powiatowego, Samodzielne Stanowisko lub właściwe jednostki organizacyjne.
§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w uchwale
budżetowej na rok 2020. Planowana kwota na rok 2020 wynosi 40.000,00
§ 12. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu do dnia 31 maja następującego po każdym roku
obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji. Miernikiem efektywności realizacji programu będą
w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,
2) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i powiat,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu
na realizację zadań publicznych.
§ 13. 1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest
uchwalany przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.
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2. Program jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwałę Nr XXXVIII/255/10 Rady
Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i odmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Nr 248, poz. 3014, poz. 3015). Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 lipca do 02 sierpnia 2019 r.
w wersji elektronicznej lub papierowej, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zgłaszania opinii,
zamieszczonego na stronie internetowej Powiatu.
§ 14. 1. Zarząd Powiatu ogłaszający konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania
złożonych ofert.
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Zarząd Powiatu spośród zgłoszonych kandydatur.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
4. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego, gdzie Komisja ocenia merytorycznie oferty, które przeszły
weryfikację formalną.
2) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim.
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące
wyłączenia pracownika.
§ 15. Postanowienia końcowe
1) Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie swoich właściwości oraz
mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
2) organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do informowania o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Bielski.
§ 16. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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