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I. WSTĘP
1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, zwanym dalej
„Programem” mówi się o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami).
2) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Powiatu Średzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
3) Działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie
użyteczną określoną w art. 4 ustawy.
4) Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869
ze zmianami).
5) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione 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 ze zmianami).
6) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej.
7) Powiecie – należy przez to rozumieć jednostkę administracyjną podziału terytorialnego,
jaką jest Powiat Średzki.
8) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Średzkiego.
9) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Średzkiego.
10) PFRON –

należy przez

to

rozumieć Państwowy Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
11) Uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy program.
12) Komisji – należy przez to rozumieć komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację
zadań publicznych.
13) Konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14) Strona internetowa Powiatu – należy przez to rozumieć: www.powiatsredzki.pl
15) E-mail Starostwa – należy przez to rozumieć: starostwo@powiatsredzki.pl
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II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządu
powiatowego a organizacjami pozarządowymi przez wspieranie i powierzanie Organizacjom
do realizacji ważnych celów społecznych.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu średzkiego
poprzez zwiększenie aktywności organizacji,
b) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych,
c) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
d) wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,
e) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację oraz edukację społeczności
lokalnej,
f) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
g) wzmocnienie potencjału i możliwości Organizacji,
h) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
i) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
j) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
k) poprawa efektywności realizacji zadań publicznych, w tym racjonalne wykorzystanie
publicznych środków finansowych,
l) stosowanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między sektorem
pozarządowym i sektorem samorządowym, opartych na dotychczasowym doświadczeniu
i wiedzy,
ł) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych szans w realizacji
zadań publicznych poprzez wspieranie i powierzenie realizacji zadań, z jednoczesnym
zapewnieniem środków na ich realizację w budżecie Powiatu,
m) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu z Organizacjami odbywa się na zasadach:
a) pomocniczości – Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a Organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
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b) suwerenności stron – stosunki pomiędzy Powiatem, a Organizacjami kształtowane będą
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
c) partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych sobie podmiotów Programu
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych
celów,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie jak największych efektów przy jak
najmniejszych nakładach i poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów,
e) uczciwej konkurencji – wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych
działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania
tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji
odnośnie ich finansowania,
f) jawności – wszystkie możliwości współpracy Powiatu z Organizacjami są powszechnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji,
g) dostępności – zarówno Powiat, jak i organizacje pozarządowe, dokładają wszelkich starań, by
zapewnić możliwości udziału we współpracy wszystkim mieszkańcom i mieszkankom
Powiatu – w tym szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, z zachowaniem zasady
„racjonalnego

usprawnienia”

w

rozumieniu

art.

2

Konwencji

o

prawach

osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012, poz. 1169),
h) zrównoważonego rozwoju – dążenie do integrowania w czasie i przestrzeni działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi
przyrodniczej.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Program określa zakres, formę i zasady współpracy Powiatu z Organizacjami w 2021 r.
Współpraca Powiatu z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, będących zadaniami
własnymi powiatu, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920).

V. FORMY WSPÓŁPRACY POWIATU Z ORGANIZACJAMI
Powiat współpracuje z Organizacjami m.in. w formie:
a) zlecania Organizacjom realizacji zadań na zasadach określonych w Ustawie w formie:
- powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,
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- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
b) wsparcia klubów sportowych wraz z przekazaniem dotacji w oparciu o przepisy Uchwały
nr LXV/538/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego,
z przeznaczeniem na zadania sprzyjające rozwojowi sportu i służące realizacji określonych
celów publicznych
c) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie i w odrębnej
Uchwale Nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
d) promowania przez samorząd powiatowy działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu
ich dobrego wizerunku,
e) udzielania przez samorząd powiatowy wsparcia pozafinansowego dla Organizacji m.in. przez:
użyczanie sprzętu nagłaśniającego, nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej Starostwa
na organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji związanych z realizacją zadań publicznych,
f) organizowania przez Starostwo, bezpłatnych konsultacji i szkoleń dla Organizacji
(realizowanych w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu,
pozyskanych ze środków zewnętrznych lub współpracy z organizacjami, instytucjami
działającymi na rzecz rozwoju organizacjami pozarządowymi),
g) obejmowania patronatu Starosty Średzkiego nad działaniami i programami prowadzonymi
przez Organizacje oraz pomocy w ich organizacji,
h) udzielanie rekomendacji Organizacjom współpracującym z Powiatem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
i) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej Organizacjom przez Wydział Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych, w zakresie ich kompetencji (np. w przypadku pisania wniosków),
j) pomocy dla Organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż
samorządowe,
k) bieżącej wymiany i przekazywania informacji między administracją samorządu powiatowego,
a Organizacjami, która odbywa się przez:
- publikację informacji na stronie internetowej Powiatu oraz za pośrednictwem lokalnej prasy,
- pocztę elektroniczną: na e-mail Starostwa oraz e-maile Organizacji, a także tradycyjnie drogą
pocztową.
l) inne formy wymienione w art. 5 ust. 2 Ustawy.
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VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Ze sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy ustala się następujące zadania
priorytetowe:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
3. wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
4. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami).
5. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
6. turystyka i krajoznawstwo.
7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
10. promocja i organizacja wolontariatu.
11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ze środków określonych w budżecie Powiatu Średzkiego mogą być realizowane wyłącznie
powyższe zadania, określone jako priorytetowe. Wnioski składa się w ramach otwartych
konkursów ofert lub trybu małych zleceń (tryb pozakonkursowy), zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1057 ze zmianami), a w przypadku klubów sportowych także na zasadach określonych
w Uchwale nr LXV/538/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego,
z przeznaczeniem na zadania sprzyjające rozwojowi sportu i służące realizacji określonych
celów publicznych.
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Organizacje mogą
otrzymać dofinansowanie na:
a) organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 926).
b) realizację zadań określonych w § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
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osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1945), w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rodzaje zadań oraz wysokość środków na ww. zadania zostaną określone w sposób
opisany w pkt IX ust. 2 Programu.

VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Postanowienia niniejszego Programu obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Współpraca Powiatu z Organizacjami w ramach Programu obejmuje działania o charakterze
finansowym i pozafinansowym.
Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert ze środków określonych w Wydziale Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych odbywa się według następujących zasad:
a) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd,
b) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
c) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- na stronie internetowej Powiatu – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Aktualnościach,
- na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5,
d) Zarząd powołuje Zespół Oceny Formalnej oraz Komisję Konkursową do Spraw Opiniowania
Ofert Złożonych w Ramach Otwartego Konkursu Ofert. Tryb powoływania i zasady działania
zarówno Zespołu Oceny Formalnej, jak i Komisji Konkursowej do Spraw Opiniowania Ofert
Złożonych w Ramach Otwartego Konkursu Ofert określone są w pkt XII Programu,
e) decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii komisji
konkursowej,
f) podjęta decyzja jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron,
podejmujących współpracę pisemnych umów, określających sposób i termin przekazania dotacji
oraz jej rozliczenia,
g) wyniki otwartego konkursu ofert publikowane są na stronie internetowej Powiatu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
h) wspólną ofertę w otwartym konkursie ofert mogą złożyć dwie lub więcej Organizacje
działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy.
Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone
w pkt. V Programu: „Formy współpracy Powiatu z Organizacjami” w p-pkt. d) do l).
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY
WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI w 2020 roku.
Lp.
Działanie
1. w sferze ogólnej podejmowane będą następujące
działania:
a) przekazywanie informacji dla Organizacji
na stronie internetowej Powiatu,
b) udział osób wskazanych przez Organizacje
w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Powiatu,
c) zgłaszanie przez Organizacje propozycji zadań,
na podstawie których Zarząd ustali zakresy zadań,
w ramach których planuje zlecenie szczegółowych
zadań tym Organizacjom w 2022 r.

Termin

Wykonawca

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych

sierpień/
wrzesień
2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych Starostwa,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej

d) przeprowadzenie konsultacji dotycz. opracowania październik
programu współpracy na 2022 r.
2021 r.
2. W sferze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
- pomoc w organizacji imprez sportowych
organizowanych przez Organizacje,
- pomoc w organizacji imprez turystycznych,
organizowanych przez Organizacje.
3. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
4. w
sferze
działalności
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
a w szczególności organizowanie sportu, kultury,
rekreacji, turystyki dla osób niepełnosprawnych.
- organizowanie i prowadzenie szkoleń , kursów,
warsztatów, grup wsparcia, zespołów aktywności
społecznej
dla
osób
niepełnosprawnych
–
aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby,
- organizowanie i prowadzenie zintegrowanych
działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w rynek pracy,
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów dla członków rodzin osób

2021 r.
2021 r.

2021 r.

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej
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niepełnosprawnych,
opiekunów,
kadry
i
wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w
proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych
5. w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami):
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej.
6. w sferze działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym.

2021 r.

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych,
Wydział Promocji
i Rozwoju Powiatu

7. w sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

2021 r.

8. w sferze turystyki i krajoznawstwa:
- wspieranie Organizacji w realizacji
z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

działań

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

9. w sferze promocji i organizacji wolontariatu:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

10. w sferze podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
11. w sferze działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.

2021 r.

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych,
Wydział Promocji
i Rozwoju Powiatu

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu
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12. w
sferze
działalności
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z
zakresu
działalności
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych.
13. w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz
zwiększania
świadomości
prawnej
społeczeństwa:
- wspieranie Organizacji w realizacji działań
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz
zwiększania
świadomości
prawnej
społeczeństwa.

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych, Wydział
Promocji i Rozwoju
Powiatu

2021 r.

Wydział Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 926) odbywa się na
następujących zasadach :
a) wniosek o dofinansowanie składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie
Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację
zadania. Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
b) o dofinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się Organizacje prowadzące działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które:
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków
technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
-

udokumentują

posiadanie

środków

własnych

lub

pozyskanych

z

innych

źródeł

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków
funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się
o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed
złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących
po stronie tego podmiotu oraz nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
Funduszu.
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IX. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU
1. Program finansowany będzie z budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2021. Powiat Średzki
na realizację Programu w roku budżetowym 2021 planuje przeznaczyć środki finansowe
w wysokości co najmniej 350.000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wysokość środków na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zostaną określone przez Radę w drodze uchwały w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi przez PFRON w 2021 r.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Bieżący monitoring realizacji Programu prowadzony będzie przez Kierownika Wydziału
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa, pełniącego funkcję Koordynatora
ds. Współpracy z Organizacjami.
2. Monitoring Programu polega na ocenie realizacji opisanych zasad i form współpracy Powiatu
z Organizacjami.
3. Wnioski, uwagi, propozycje, dotyczące współpracy, Organizacje mogą zgłaszać Zarządowi,
za pośrednictwem Koordynatora ds. Współpracy z Organizacjami.
4. Uzyskane w ten sposób uwagi, wnioski i propozycje będą wykorzystywane do usprawnienia
współpracy Powiatu z Organizacjami.
5. Zarząd w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2022 r. przedłoży Radzie sprawozdanie
z realizacji Programu, w tym realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat –
Organizacjom.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i staje
się ono podstawą do prac nad programem współpracy na kolejny rok.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
O PRZEBIEGU KONSULTACJI
1. Program został opracowany po konsultacjach określonych Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego
Nr XVII/119/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 r.".
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2. Projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz przesłany
Organizacjom drogą e-mailową, w celu zgłoszenia do niego ewentualnych uwag i propozycji
zmian.
3. Procedura opracowywania „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”:
a) poinformowanie organizacji pozarządowych o możliwości składania propozycji, dotyczących
realizacji zadań publicznych, wynikających z bieżących potrzeb mieszkańców powiatu,
b) do 10 września 2021 r. Organizacje mogą składać propozycje zadań, na podstawie których
do 29 września 2021 r. Zarząd ustali zakresy, w ramach których planuje zlecenie szczegółowych
zadań Organizacjom w 2021 r.
b) do 31 października 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje z Organizacjami, w wyniku
których powstanie program współpracy na 2022 r.
c) do 30 listopada 2021 r. Rada uchwali program współpracy na 2022 r. Po uchwaleniu przez
radę, program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH
KONKURSACH OFERT
1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach Zarząd każdorazowo
powołuje Zespół Oceny Formalnej oraz Komisję Konkursową do Spraw Opiniowania Ofert
Złożonych w Ramach Otwartego Konkursu Ofert i określa regulamin ich działania, zgodnie
z przepisami Ustawy.
2. Imienny skład zarówno Zespołu Oceny Formalnej i Komisji Konkursowej określa Zarząd
w formie uchwały. Członków Komisji Konkursowej, będących przedstawicielami organizacji,
Zarząd powołuje spośród kandydatów wskazanych pisemnie przez organizacje. Zarząd
powołując Komisję Konkursową, wskazuje jej przewodniczącego.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele organu wykonawczego Powiatu,
b) osoby wskazane przez Organizacje, jednakże z wyłączeniem osób - przedstawicieli
Organizacji, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert,
c) dopuszcza się możliwość powołania w skład komisji, z głosem doradczym, osób
posiadających wiedzę specjalistyczną w dziedzinie (tzw. eksperci), w której ogłoszony został
konkurs.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
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5. Prace Zespołu Oceny Formalnej oraz Komisji Konkursowej odbywają się w oparciu
o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do Spraw Opiniowania Ofert Złożonych w Ramach
Otwartego Konkursu Ofert, przyjętego przez Zarząd w drodze uchwały.
6. Obsługę administracyjno – biurową zarówno zespołu, jak i komisji prowadzą pracownicy
Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie
Wielkopolskiej.
7. Ocena formalna dokonywana jest przez Zespół Oceny Formalnej. Zespół sprawdza, czy oferty
spełniają warunki formalne określone w Ustawie i ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
8. Po dokonaniu oceny formalnej przez zespół, Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod
względem merytorycznym według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie
ofert.
9. Komisja konkursowa wypracowuje stanowisko, po ustaleniu opinii, wobec wszystkich ofert
i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów i propozycją przyznania dotacji.
10. Z prac zarówno zespołu, jak i komisji konkursowej sporządza się protokół.
11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot
przyznanych dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego.
12. Informacje o wynikach konkursu będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
i na stronie internetowej Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami).
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