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WSTĘP 
 

 Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa 
obywatelskiego oraz elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. 
Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
skupiają w swoich szeregach najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne 
i kulturalne mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. Do budowania partnerstwa istotne 
znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami jak i współpraca  
z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Rozległość 
zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom 
realizacji powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego.  

Doceniając ich wartość i pracę, Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz 
Starosta Gryfiński deklarują chęć współpracy na rzecz dobra Powiatu Gryfińskiego ze 
wszystkim organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu, a także wyrażają intencje 
wspólnej realizacji zadań publicznych na zasadach określonych tym programem. 
Podstawowymi korzyściami ze współpracy winno być umacnianie poczucia 
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań, dzięki lepszemu 
rozpoznawaniu występujących potrzeb. 

Niniejszy program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców oraz 
organizacji pozarządowych jako wspólny wyraz dążenia do realizacji i zaspokajania potrzeb 
społeczności lokalnej. Jest on potwierdzeniem istotnego miejsca zajmowanego w modelu 
lokalnej demokracji przez organizacje pozarządowe. 
 
 

Rozdział I 
CELE PROGRAMU 

 
1. Nadrzędnym celem współpracy organów Powiatu z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest lepsze 
zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
powiatu. 

2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
są m.in.: 

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w powiecie poprzez tworzenie 
sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców powiatu, umacnianie w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję, 
promocję postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji  
i wykluczeniu społecznemu; 

2) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
polityki społecznej i gospodarczej w Powiecie Gryfińskim, 

3) poprawa jakości życia obywateli powiatu, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 
społecznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, edukacji, kultury, 
aktywności fizycznej – sportu i turystyki; 

4) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ustawy; 
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5) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących 
rozwojowi powiatu; 

6) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans 
w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, 
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. 

 
 

Rozdział II 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Powiat kierować się będzie następującymi 
zasadami: 
1) pomocniczości – co oznacza, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań 

własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny  
i terminowy; 

2) suwerenności stron – która oznacza, że Powiat i organizacje pozarządowe realizując 
zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami; 

3) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe i inne podmioty, na zasadach  
i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 
współdziałają z organami Powiatu przy wykonywaniu zadań publicznych; 

4) efektywności – w myśl której Powiat podejmuje współpracę z organizacjami 
pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium 
racjonalności i efektywności; 

5) uczciwej konkurencji – która oznacza, że organy Powiatu udzielają wszystkim 
podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują 
jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych; 

6) jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami 
pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 
stosowanych procedur. 

 
 

Rozdział III 
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy są:  

a) Rada Powiatu – uchwalająca program, jako organ stanowiący i kontrolny Powiatu 
Gryfińskiego; 

b) Zarząd Powiatu – realizujący program, jako organ wykonawczy Powiatu; 
c) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu realizuje Program przy pomocy:  

1) komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego; 
2) powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach 

swojego działania współpracują z organizacjami (Powiatowe Centrum Pomocy 
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Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy).  
3. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz  powiatowe samorządowe jednostki 

organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności 
polega na: 
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 

finansowanych ze środków Powiatu; 
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 
3) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
4) udział swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy. 
4. Współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego. Do jego obowiązków należy  
w szczególności: 
1) koordynacja spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

2) koordynacja pracy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz 
powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie związanym  
z przygotowywaniem projektu programu współpracy Powiatu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
oraz konsultacja ww. projektu z zainteresowanymi podmiotami; 

3) sporządzanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego 
oraz powiatowymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zbiorczych 
informacji na temat współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym w szczególności  
o zleconych organizacjom pozarządowym do realizacji zadaniach publicznych; 

4) wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu gryfińskiego poprzez 
promocję ciekawych inicjatyw, ułatwianie nawiązywania współpracy z innymi 
organizacjami, wzajemne informowanie o planowanych działaniach, ogłaszanych 
konkursach grantowych i źródłach finansowania projektów; 

5) współpraca w obszarze działalności pożytku publicznego z organizacjami  
pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji 
publicznej, mediami. 

5. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: 
1) realizacja zadań Powiatu określonych w ustawach, 
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu, 
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 
4) konsultowanie projektów uchwał Rady Powiatu na etapie ich tworzenia. 
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 Rozdział IV  
FORMY WSPÓŁPRACY 

 
Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przyjmować następujące formy: 
1) finansowe: zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań 
publicznych powiatu, na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie, poprzez: 
a)  powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji,  
b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2) pozafinansowe: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 
a) publikowanie na stronie internetowej Powiatu wszelkich ważnych informacji 

dotyczących zarówno działań podejmowanych przez Powiat jak i przez organizacje 
pozarządowe; 

b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 
realizowanych zadaniach sfery publicznej; 

c) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji 
na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń   i spostrzeżeń, 
nawiązywania współpracy i jej koordynacji. 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odpowiednio 
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, w szczególności poprzez: 
a) udostępnienie na stronie internetowej Powiatu projektów uchwał odnoszących się do 

zagadnień związanych z profilem działalności organizacji i podmiotów wraz  
z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty mogą składać pisemne opinie; 

b) zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu informacji o planowanych sesjach 
Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu, w tym projektów uchwał odnoszących 
się do zagadnień związanych z profilami działalności  organizacji; 

c) zapraszanie w miarę potrzeb przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac           
w Komisjach Rady Powiatu oraz na sesje Rady Powiatu. 

4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu, poprzez powoływanie przez Starostę 
Powiatowej Rady Zatrudnienia, ze zwróceniem uwagi na włączenie w jej pracę  
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu gryfińskiego zgłaszanych 
przez te organizacje; 

5) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych  
z innych źródeł, w szczególności poprzez: 
a) informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.           

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości 
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł;  

b) udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie 
wypełniania wniosków przez właściwą komórkę Starostwa Powiatowego; 
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c) podejmowanie inicjatyw sprzyjających budowaniu partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi, w szczególności w zakresie realizacji wspólnych celów na rzecz 
Powiatu; 

d) wspólne organizowanie przedsięwzięć będących w obszarze zainteresowania obydwu 
stron; 

6) promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez 
zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu, na wniosek organizacji lub podmiotu, 
informacji dotyczących inicjatyw realizowanych przez te organizacje i podmioty; 

7) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa            
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kontaktów 
międzynarodowych, w szczególności poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom  
i podmiotom starającym się o nawiązanie tych kontaktów; 

8) monitorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi  poprzez aktualizowanie 
bazy danych organizacji pozarządowych na podstawie przekazywanych informacji. 

 
 

 Rozdział V  
ZADANIA PRIORYTETOWE 

 
1. W roku 2011 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, 

w zakresie: 
a) wspierania zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych; 
b) wspierania zadań związanych z działalnością sportową, terapeutyczną, 

uspołeczniającą i integrującą środowisko osób niepełnosprawnych; 
c) organizowania i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej; 
d) wspierania działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego  

o zasięgu ponadgminnym; 
e) współpracy w zakresie pomocy ofiarom przestępstw; 
f) współpracy w zakresie wdrażania procedur pomocy dziecku krzywdzonemu; 
g) współpracy w zakresie wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy; 

2) ochrony i promocji zdrowia, 
w zakresie: 
a) prowadzenia działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia i wszechstronnej 

edukacji zdrowotnej; 
b) organizowania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za 

zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych  
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, akcji honorowego krwiodawstwa itp.; 

c) wspierania organizacji i promocji bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
      w zakresie: 

a) organizowania imprez kulturalnych, konferencji, prelekcji, zwłaszcza związanych  
z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu gryfińskiego; 

b) organizowania warsztatów twórczych, w szczególności upamiętniających osoby, 
miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu; 
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c) organizowania na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk  
o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych       
z historią Polski i historią powiatu.  

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
w zakresie: 
a) organizowania zajęć, zawodów i imprez charakterze otwartym z zakresu kultury 

fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców powiatu; 
b) wspierania działań sportowych promujących Powiat przez kluby sportowe i UKS; 
c) wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród 

mieszkańców powiatu. 
5) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

w zakresie: 
a) współpracy przy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
b) tworzenia programów wsparcia; 
c) wspierania udziału w targach dla przedsiębiorców INKONTAKT w Schwedt; 

6) ochrony środowiska, 
w zakresie: 
a) prowadzenia przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 
b) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju; 
2. W przypadku zdiagnozowania innych potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek 

organizacji Zarząd Powiatu może w drodze uchwały wskazać inne niż określone  
w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach 
określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

 

 Rozdział VI  
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od  1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2011 roku. 
 
 

 Rozdział VII  
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 
Programu  obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym: 
1) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywających się według następujących 

zasad: 
a) zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 

zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie 
można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności 
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na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych  
z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania); 

b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu, 
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego 

ogłoszenia, 
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

− na stronie internetowej Powiatu www.gryfino.powiat.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce – Organizacje pozarządowe, 

− na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, 
e) otwarty konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd 

Powiatu, 
f) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje 

Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 
g) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia umów określających sposób i termin 

przekazania dotacji oraz jej rozliczenia, 
h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie 

Informacji Publicznej – zakładka Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń  
w budynku Starostwa Powiatowego, 

i) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających 
wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  

2) Zlecanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert – na wniosek organizacji – na zasadach i trybie określonych  
w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3) Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania 
określone w rozdziale IV Programu – FORMY WSPÓŁPRACY w ust. 2-8. 

  
Rozdział VIII 

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA 
 
Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć 
kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2011. 
  

Rozdział IX 
OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Wskaźnikami efektywności realizacji programu współpracy są w szczególności informacje 

dotyczące: 
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności we współpracy z Powiatem; 
2) liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy  

z Powiatem; 
3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych 

zadań; 
4) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe  

i Powiat. 
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2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań programu współpracy zajmują się 
właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, powiatowe 
samorządowe jednostki organizacyjne oraz wydział koordynujący współpracę  
z organizacjami pozarządowymi.   

3. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 
realizacji programu współpracy w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami 
Powiatu, jak też bezpośrednio do wydziału koordynującego współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. 

4. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy informacje, uwagi, wnioski  
i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia 
bieżącej i przyszłej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi. 

5. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku zostanie przedłożone Zarządowi Powiatu 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy, w którym dokonana zostanie ocena 
stanu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 
projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy, a także 
efekty tej współpracy. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 zostanie przekazane Radzie Powiatu oraz 
upublicznione na stronie internetowej Powiatu. 

 
 

Rozdział X 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

 
Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi został 
opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale  
Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie 
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. 
W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na 
stronie internetowej Powiatu www.gryfino.powiat.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe, 
w BIP – Konsultacje Społeczne oraz przesłany drogą elektroniczną do organizacji. 
 
 

Rozdział XI 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
 
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych, wynikających z Programu, w celu opiniowania składanych ofert, Zarząd 
Powiatu powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją. 

2. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu wchodzą: 
1) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu, 
2) przedstawiciel komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego/powiatowej 

samorządowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z obszaru 
Programu, którego dotyczy ogłoszony otwarty konkurs ofert, 
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3) co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, 

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

4. Procedurę ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu 
w stosownej uchwale. 

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze 
składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 

6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie,  
że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 5, członek 
Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty 
podmiotu, z którym powiązanie występuje. 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin  

i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji. 

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu. 
11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


