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UCHWAŁA NR XXI/152/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
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 2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/152/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 listopada 2020 r.
Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program współpracy Powiatu Monieckiego 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 określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) Programie Współpracy - należy przez to rozumieć ,,Program Współpracy Powiatu Monieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”;
3) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Moniecki;
4) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również inne podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Mońkach;
6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Mońkach;
7) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
§ 3. Program Współpracy obejmuje podmiotowo Organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Monieckiego bez względu na siedzibę organizacji.
Rozdział 2.
Cele Programu Współpracy
§ 4. Celem głównym Programu Współpracy jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie
poziomu zaspokajania potrzeb społecznych na terenie Powiatu z uwzględnieniem zakresu działania Powiatu.
§ 5. Celami szczegółowymi Programu Współpracy są w szczególności:
1) budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi;
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2) tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia obywateli Powiatu, poprzez pełniejsze
zaspokajanie potrzeb społecznych;
3) prowadzenie wspólnych działań mających na celu aktywizację społeczności Powiatu;
4) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, w szczególności wolontariatu;
5) wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Powiatu, umacnianie w nich świadomości społecznej
i poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 6. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu Współpracy odbywać się będzie na następujących
zasadach:
1) pomocniczości – Powiat powierza Organizacjom realizację zadań własnych, a Organizacje zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności – partnerzy współpracy, Powiat i Organizacje, mają zdolność do niezależnego wykonywania
swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu swych kompetencji innym podmiotom;
3) partnerstwa – współpraca pomiędzy Powiatem a Organizacjami opiera się na obopólnych korzyściach, woli
i chęci wzajemnych działań, oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie definiowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
4) efektywności – partnerzy współpracy, Powiat i Organizacje dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów w realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – oznacza ona 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;
6) jawności – wszystkie możliwości współpracy Powiatu z Organizacjami są powszechnie dostępne oraz jasne
i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
§ 7. Przedmiotem współpracy Powiatu z Organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy.
§ 8. Program Współpracy obejmuje priorytetowe zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez:
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
c) ochronę i promocję zdrowia,
d) realizację celów wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym,
e) profilaktykę HIV/AIDS,
f) profilaktykę i terapię w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz krzywdzeniu dzieci i osób starszych,
h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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k) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
a) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
b) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
c) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
d) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
e) szkolenia osób bezrobotnych w celu zmiany kwalifikacji zawodowych,
f) doradztwo zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego osób bezrobotnych,
g) aktywizowanie społeczeństwa poprzez promocję pozytywnych przykładów działalności gospodarczej na
wsi,
h) kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych,
i) pozyskiwanie środków unijnych na wspieranie rozwoju powiatu i aktywizację społeczności
lokalnych;
3) nauki, edukacji, oświaty, wychowania:
a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
b) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu
Powiatu Monieckiego,
c) dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
d) wymianę zagraniczną młodzieży;
4) promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki
i krajoznawstwa:
a) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury
Powiatu Monieckiego,
d) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki,
e) wspieranie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe regionu,
f) upowszechnianie i promocję lokalnej twórczości kulturalnej,
g) kreowanie produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) wspieranie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
b) organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci
i młodzieży,
c) prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie szkolenia sportowego,
d) upowszechnianie sportu;
6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej:
a) powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego,
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b) edukację prawną obejmującą działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej
społeczeństwa, dotyczącą w szczególności upowszechniania wiedzy o:
- prawach i obowiązkach obywatelskich,
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
- mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
- dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
7) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
b) ochronę bioróżnorodności obszarów wiejskich poprzez ochronę, odtwarzanie i upowszechnianie
tradycyjnych odmian roślin uprawnych i starych ras zwierząt,
c) wspieranie i promocję działań zmierzających do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
d) ochronę zasobów wód i poprawę ich jakości,
e) zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi i poprawę stanu czystości,
f) poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego,
g) ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz udział w sprawnym usuwaniu ich skutków,
h) podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
i minimalizacji ich wytwarzania;
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) poprawę jakości dróg powiatowych tworzących wraz z pozostałymi drogami spójną sieć komunikacyjną
w powiecie,
b) poprawę stanu wyposażenia służb porządkowych i alarmowych;
9) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa:
wspieranie inicjatyw, projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz obronności
państwa.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 9. Współpraca Powiatu z Organizacjami może mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.
§ 10. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w trybie:
1) otwartego konkursu ofert - zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w art. 11 ustawy;
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert – zlecanie na wniosek Organizacji realizację zadania publicznego,
zgodnie z art. 19a ustawy.
§ 11. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w szczególności w formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowania z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
4) włączenia organizacji pozarządowych w działania promocyjne Powiatu oraz promocja dobrych praktyk
współpracy międzysektorowej;
5) obejmowanie patronatem
pozarządowe;

Starosty

wybranych

przedsięwzięć

realizowanych

przez

organizacje
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6) publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej dotyczących podejmowanych działań
własnych, jak i Organizacji oraz promocję działalności organizacji pozarządowych;
7) informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady, na których
dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem ich działalności oraz
umożliwienie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady;
8) udostępnianie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z przedmiotem działalności
Organizacji;
9) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
10) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych
w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

z innych

niż

budżet

Powiatu

źródeł,

11) zapewniania udziału Organizacji odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach,
zespołach, komisjach opiniodawczych w szczególności - opracowujących Program Współpracy na lata
następne.
Rozdział 6.
Okres realizacji Programu Współpracy oraz wysokość środków planowanych na jego realizację
§ 12. Program Współpracy na rok 2021 będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 13. Na realizację niniejszego Programu Współpracy przeznacza się łączną kwotę 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Rozdział 7.
Sposób realizacji Programu Współpracy
§ 14. W realizacji Programu Współpracy uczestniczą:
1) Rada – uchwala Program Współpracy oraz określa wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie
zadań publicznych realizowanych przez podmioty programu, jako organ stanowiący;
2) Zarząd – realizuje bieżącą współpracę z podmiotami programu, jako organ wykonawczy Powiatu;
3) Podmioty programu – organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Rozdział 8.
Sposób oceny realizacji Programu Współpracy
§ 15. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;
3) liczba Organizacji uczestniczących w otwartych konkursach ofert,
4) liczba Organizacji, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;
5) liczba ofert złożonych przez Organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego
konkursu ofert;
6) liczba zadań publicznych przyjętych do realizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert;
7) wysokość środków finansowych przekazanych Organizacjom na realizację zadań publicznych;
8) liczba inicjatyw zrealizowanych we współpracy Powiatu z Organizacjami;
9) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
Organizacji;
10) liczba Organizacji uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych;
11) liczba nowych Organizacji powstałych na terenie Powiatu Monieckiego (liczba dodanych wpisów
do prowadzonej bazy danych o organizacjach);
12) liczba zawartych umów z Organizacjami w ramach partnerstw projektowych.
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§ 16. Zarząd dokona oceny Programu Współpracy i nie później niż do dnia 31 maja 2022 r., przedłoży
Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Rozdział 9.
Informacja o sposobie tworzenia Programu Współpracy i przebiegu konsultacji Programu Współpracy
§ 17. Program Współpracy tworzony jest na podstawie ustawy, wniosków ze zrealizowanych programów
współpracy w ubiegłych latach i wyników konsultacji społecznych oraz założeń do budżetu na 2021 r.
§ 18. 1. Projekt Programu Współpracy opracowuje Starosta.
2. Projekt Programu Współpracy zatwierdza Zarząd i ogłasza konsultacje zgodnie z § 5 Uchwały
Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania 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 projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 19. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy zamieszczane jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się
w budynku Urzędu.
Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych
konkursów ofert
§ 20. 1. Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych
do realizacji w roku 2021.
2. W celu opiniowania ofert złożonych przez Organizacje w ramach ogłoszonych przez Zarząd otwartych
konkursów ofert, powoływana jest komisja konkursowa.
3. Skład imienny komisji konkursowej wraz z regulaminem jej pracy określa uchwała Zarządu.
4. Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym w oparciu
o kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie.
5. Komisja konkursowa sporządza zbiorczą kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów
przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, w którym zamieszcza listę ofert
rekomendowanych do udzielenia dotacji, a następnie przekazuje Zarządowi. Protokół podpisuje
przewodniczący komisji.
7. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd decyzji w formie uchwały o dofinansowaniu
zgłoszonych zadań.
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 21. Zmiany niniejszego Programu Współpracy wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych
oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

