UCHWAŁA NR XXVII/148/2012
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536, zmiany Dz.U.
z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232,
poz. 1378) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego
na 2013 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

z organizacjami

pozarządowymi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Prusik

1) Zmiany

jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.
753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/148 /2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 30 listopada 2012 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2013 ROK
WSTĘP
Cechą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywność obywateli
i ich zaangażowanie w sprawy i problemy, które sami uznają za ważne dla społeczności lokalnej. Powiat
Ostrołęcki, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego, wyraża
również intencję realizacji swoich zadań ustawowych we współdziałaniu z nimi.
W 2013 roku Powiat Ostrołęcki szczególny nacisk pragnie położyć na współpracę
w zakresie upowszechniania i ochrony kultury w tym szczególnie rodzimej kultury kurpiowskiej, intensyfikację
działań wychowawczych i sportowo-rekreacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, promocję powiatu oraz pomoc
społeczną. Dziedziny te będą traktowane priorytetowo w roku obowiązywania Programu, co pozwoli wzmocnić
zadania samorządu powiatowego realizowane przez administrację bez wsparcia branżowych instytucji.
Niniejszy Program jest dokumentem ramowym, określającym cele, zasady oraz priorytety współpracy
samorządu powiatu w sferze realizacji zadań publicznych. Porządkuje ważną przestrzeń aktywności
obywatelskiej, a zarazem istotny fragment realizacji podstawowych zadań Powiatu Ostrołęckiego.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego
systemu polityki społeczno-finansowej Powiatu.
2. Program określa cele, formy i zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami, a także
priorytety zadań publicznych, których realizacja będzie związana z finansowaniem ze środków publicznych w 2013
roku.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
3) organizacjach pozarządowych i podmioty – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne,
jednostki organizacyjne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i
3 ustawy,
4) programie – rozumie się przez to „Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2013 rok”.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym Powiatu,
poprzez
budowanie
partnerstwa
między
samorządem
oraz
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami, a w szczególności:
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1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań
publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich
środków na ich realizację,
4) uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami odbywać się będzie na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności, przy czym:
1) w myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron Powiat Ostrołęcki, respektując odrębność
i suwerenność wspólnoty obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia
realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe i podmioty, na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych Powiatu Ostrołęckiego, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz
wykonywaniu zadań publicznych;
3) kierując się zasadą efektywności Powiat Ostrołęcki, przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków
publicznych, przestrzegając zasady uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 43
i art. 221 ustawy o finansach publicznych;
4) mając na względzie zasadę jawności Powiat Ostrołęcki udostępnia współpracującym organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest
współpraca z tymi organizacjami.
Rozdział 4.
OBSZARY WSPÓŁPRACY
Obszar współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy i dotyczy zadań własnych powiatu w dziedzinie:
1. Pomocy społecznej, przede wszystkim pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji opiekuńczowychowawczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i dzieci.
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
3. Działalności charytatywnej.
4. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
6. Ochrony i promocji zdrowia.
7. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy.
9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
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12. Działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
15. Wypoczynku dzieci i młodzieży.
16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
18. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
19. Turystyki i krajoznawstwa.
20. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Obronności państwa.
22. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
23. Ratownictwa i ochrony ludności.
24. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
25. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
26. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
27. Promocji i organizacji wolontariatu.
28. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
29. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
30. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
31. Działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
32. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
33. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
w zakresie określonym w pkt. 1-32.
Rozdział 5.
PRIORYTETY WSPÓŁPRACY
Przyjmuje się następujące priorytety współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowym
w 2013 roku:
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego Kurpiów i Mazowsza.
2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
3. Promocja osiągnięć lokalnych twórców, w tym działalność wydawnicza, wystawiennicza i reklamowa.
4. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na terenie powiatu.
5. Rozwój imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu.
6. Rozwój imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz niepełnosprawnych.
7. Rozwój zawodów sportowo – rekreacyjnych w tym rozwój systemu rozgrywek szkolnych na zasadach
współzawodnictwa sportowego poprzez organizację zawodów sportowych dla szkół, w tym powiatowych.
8. Rozwój szkoleń kadr kultury fizycznej.
9. Rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
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10. Propagowanie i utrwalanie masowej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym na rzecz dzieci
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.
11. Rozwój sportowej rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym i ponadlokalnym
12. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki.
13. Tworzenie i promocja produktu turystycznego powiatu, w tym promocja produktów regionalnych.
14. Promocja przedsiębiorczości i aktywizacja bezrobotnych, w tym młodzieży i zachęcenie jej do
podejmowania działań na rzecz samozatrudnienia.
15. Działania proekologiczne.
16. Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju.
17. Działalność prewencyjno-wychowawcza w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
18. Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, szczególnie w wieku szkoły średniej.
19. Promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone
w ramach systemu ochrony zdrowia.
20. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.
21. Działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych.
22. Działania na rzecz zapobiegania i zwalczania marginalizacji grup społecznych oraz rozwiązywania
konkretnych problemów społecznych.
23. Wymiana doświadczeń i wzajemne doskonalenie w zakresie problematyki funduszy europejskich.
Rozdział 6.
PODMIOTY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Rada Powiatu i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej, ustalania priorytetów współpracy.
2. Zarząd Powiatu – w zakresie realizacji w/w polityki, podejmowania współpracy z organizacjami,
dysponowania środkami w ramach budżetu powiatu, decydowania o zlecaniu zadań w ramach ustalonych przez
Radę priorytetów oraz w zakresie realizacji pozafinansowych form współpracy z organizacjami.
3. Wydział Promocji i Rozwoju – w zakresie całościowej koordynacji realizacji programu współpracy oraz
udzielania organizacjom pozarządowym i podmiotom pomocy organizacyjnej i merytorycznej, w szczególności
poprzez:
1) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności tych podmiotów;
2) przyjmowanie kierowanych do Zarządu Powiatu ofert, wniosków, inicjatyw, ankiet, rocznych sprawozdań
merytorycznych, uwag i postulatów,
3) prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych powiatowych organizacji pozarządowych
i podmiotów;
4) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych środków
finansowych.
4. Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne powiatu w zakresie realizacji Programu stosownie do
swoich właściwości, w tym przeprowadzania procedur zlecania do realizacji zadań własnych powiatu.
5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące swoją działalność
na terenie Powiatu lub dla jego mieszkańców, bez względu na siedzibę danej organizacji.
Rozdział 7.
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi może
odbywać się w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
poprzez:
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a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) przyznawania dorocznych i okolicznościowych nagród Starosty Ostrołęckiego,
3) udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji, odbywa się:
1) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub w innym trybie określonym w ustawie. Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert następuje, co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem przez Zarząd Powiatu i podlega
opublikowaniu w następujących mediach:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
c) na stronach serwisu informacyjnego powiatu - www.powiatostrolecki.pl.
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000 zł,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być udzielone na:
1) dofinansowanie budowy bądź zakupu budynków lub lokali oraz zakup gruntów,
2) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
3) działalność polityczną i religijną.
4. Organizacje pozarządowe ubiegające się o zlecenie realizacji zadań publicznych, składają oferty
w merytorycznym wydziale lub jednostce organizacyjnej powiatu na wymaganych w rozporządzeniu formularzach
wraz z niezbędnymi załącznikami.
5. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, w celu
opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu powołuje komisję. W skład komisji konkursowej wchodzą
przedstawiciele zarządu, komórek organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu,
odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru Programu, 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 ustawy biorące udział w konkursie. W pracach komisji mogą uczestniczyć
także z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy. Zarząd szczegółowo określa regulamin pracy komisji konkursowej, biorąc
pod uwagę następujące zasady jej działania:
1) w ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może uczestniczyć osoba, której powiązania
ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. Każdy członek Komisji
podpisuje w tym zakresie stosowne oświadczenie.
2) pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wybierany w drodze głosowania przez członków Komisji.
3) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Posiedzenia Komisji odbywają się
w wyznaczonych przez Przewodniczącego terminach, nie późniejszych jednak niż określony w ogłoszeniu
konkursowym termin rozstrzygnięcia konkursu.
4) do zadań Komisji należy w szczególności:
a) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonana przez merytoryczne komórki organizacyjne Starostwa
lub jednostki organizacyjne powiatu, odpowiedzialne za organizację konkursu ofert,
b) przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert na zasadach określonych w art. 15 ustawy,
c) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją,
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d) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
5) z prac Komisji sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być podpisany przez wszystkich
obecnych członków Komisji. Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu. Protokół, zawiera
w szczególności:
a) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po
terminie;
b) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;
c) informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w pkt. 1;
d) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze
i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).

wskazaniem

liczby

przyznanych

punktów

6) Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
7) udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
6. Realizując zlecane przez Powiat zadania publiczne organizacje pozarządowe są zobowiązane do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
2) zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu realizacji zadania przez
samorząd powiatu ostrołęckiego,
3) informowania, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną
do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez samorząd powiatu ostrołęckiego.
7. Organizacje pozarządowe, które nie zrealizują podjętego zadania zgodnie z zapisami ustawy, umowy oraz
niniejszego programu, nie rozliczą się terminowo i prawidłowo z przyznanych dotacji zostają wykluczone
z możliwości ubiegania się o dotację przez okres kolejnych 3 lat.
8. Zarząd Powiatu, na podstawie dalszego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowych, może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez
organizacje pozarządowe.
9. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań własnych powiatu.
10. Tryb zlecania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, sposób jej rozliczania
oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
11. Wzory dokumentów wnoszonych do organów Powiatu w celu zlecania realizacji zadania publicznego
określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
12. Przyznawanie dorocznych i okolicznościowych nagród
w trybie i na zasadach określonych uchwałami Rady Powiatu:

Starosty

Ostrołęckiego

odbywa

się

1) z dnia 27 września 2004 roku Nr XX/109/2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
za szczególne osiągnięcia dla Powiatu Ostrołęckiego oraz wysokości tych nagród,
2) z dnia 27 września 2004 roku Nr XX/110/2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz wysokości tych nagród.
Rozdział 8.
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu prowadzą bezpośrednią współpracę
z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań własnych.
2. Współpraca ta w szczególności może polegać na:
1) wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców
powiatu, na podstawie którego opracowywane będą zadania i programy celowe,
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2) opiniowania i konsultowania opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach
stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
3) zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
5) wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych poprzez organizowanie spotkań, szkoleń
i konferencji.
3. Samorząd Powiatowy publikuje na stronie internetowej powiatu informacje dotyczące współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przyjmuje się następujący sposób oceny realizacji programu:
1) Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu zajmują się Wydziały Starostwa Powiatowego
i jednostki organizacyjne powiatu, które przedkładają Staroście Ostrołęckiemu informację z realizacji
programu.
2) Organizacje pozarządowe swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu mogą zgłaszać
Staroście Ostrołęckiemu bezpośredni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
3) Po analizie przedłożonych informacji, uwag, wniosków i propozycji Wydział Promocji i Rozwoju sporządza
sprawozdanie z realizacji programu, które Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w terminie do 30
kwietnia roku następnego.
2. Przyjmuje się następujący sposób tworzenia programu na rok następny:
1) Prace nad przygotowaniem programu inicjowane są przez Wydział Promocji i Rozwoju, który po konsultacjach
z Wydziałami Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz z uwzględnieniem
propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe przygotowuje projektu programu.
2) Projekt skierowany zostaje do konsultacji w trybie uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą
działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej.
3) Projekt programu z uwzględnieniem wniesionych uwag i propozycji w trakcie konsultacji wraz z projektem
uchwały Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu w Ostrołęce.
3. Ustala się wysokość środków planowanych na realizację programu:
1) Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu określa
uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2013 rok i wynosić będzie 136 168 zł, w tym:
- na zadania z zakresu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 36 168 zł,
- na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego – 60 000 zł,
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40 000 zł.
2) Wysokość środków może ulec zmniejszeniu
w zależności od sytuacji finansowej powiatu.
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