Załącznik
do Uchwały LI/496/2018
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 10 września 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZAR
POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I
O WOLONTARIACIE W 201
2019 ROKU

Białystok 2018 r.
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Rozdział I
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
§1.

Program

współpracy

Samorządu

Województwa

Podlaskiego

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 w 2019 roku określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu,
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy współpracy,
4) formy współpracy,
5) priorytetowe zadania współpracy,
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 oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
§
1)

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)

Województwie – rozumie się przez to Województwo Podlaskie,

3)

Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Podlaskiego,

4)

SejmikuWojewództwa – rozumie się przez to Sejmik Województwa Podlaskiego,

5)

Zarządzie Województwa – rozumie się przez to Zarząd Województwa Podlaskiego,

6)

Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa
Podlaskiego,

7)

Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku,

8)

Komórce organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to departament lub biuro
Urzędu,

9)

jednostce

organizacyjnej Województwa – rozumie się przez to jednostki

organizacyjne Województwa Podlaskiego, w szczególności Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
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10)

Programie – rozumie się przez to Program współpracy Samorządu Województwa
Podlaskiego 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 uchwalony przez Sejmik Województwa,

11)

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

12)

organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

13)

właściwym departamencie –rozumie się przez to funkcjonujący w ramach struktury
Urzędu Departament: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament
Edukacji, Sportu i Turystyki, Departament Zdrowia, Departament Ochrony Środowiska,

14)

komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania
i rekomendowania ofert na realizację zadań publicznych,

15)

konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

16)

umowie – rozumie się przez to umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego,

17)

Radzie – rozumie się przez to Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

18)

ROPS – rozumie się przez to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

19)

WUP – rozumie się przez to Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
ROZDZIAŁ II
CELE WSPÓŁPRACY

§3.Celem

głównym

pozarządowymi

jest

zaspokojenia

potrzeb

współpracy

rozwój

Samorządu

społeczeństwa

społecznych

na

Województwa

obywatelskiego i

terenie

Województwa

z

organizacjami

zwiększenie poziomu
oraz

wspomaganie

zrównoważonego rozwoju.
§ 4. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi będą
w szczególności:
1) tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia obywateli Województwa,
poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
2) budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron,
3) prowadzenie

wspólnych

działań

mających

na

celu

aktywizację

społeczności

województwa,
4) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie
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polityki społecznej i gospodarczej w Województwie,
5) wspieranie

aktywności

obywatelskiej

mieszkańców

Województwa,

umacnianie

w nich świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę regionalną i lokalną,
6) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, w szczególności wolontariatu,
7) wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej
organizacji pozarządowych w wymiarze branżowym i terytorialnym.
ROZDZIAŁ III
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 5. Współpraca Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi opiera się
na następujących zasadach:
1) partnerstwa – co oznacza, że Samorząd Województwa i organizacje pozarządowe,
na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym
z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań
publicznych;
2) pomocniczości – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań
publicznych Województwa powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak
najbliżej obywateli, natomiast Województwo podejmuje działania na rzecz pobudzania,
wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego;
3) efektywności – w myśl której współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi
uwzględnia kryterium efektywności;
4) jawności podejmowanych działań – zgodnie, z którą Województwo i organizacje
pozarządowe wzajemnie udostępniają informacje o zamiarach i celach realizowanych
zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca;
5) legalności – w myśl której wszelkie działania Województwa i organizacji pozarządowych
odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;
6) suwerenności stron – zgodnie, z którą Samorząd Województwa respektuje odrębność
i

suwerenności

zorganizowanych

wspólnot

obywateli,

uznając

ich

prawo

do
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samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery
zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami;
7) uczciwej konkurencji – oznacza

kształtowanie

przejrzystych zasad współpracy,

opartych na równych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 6. Przedmiotem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ V
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 7. Współpraca Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi
ma charakter finansowy i pozafinansowy.
§ 8. Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w trybie:
1) otwartego konkursu ofert – zlecanie zadań publicznych zgodnie z

art. 11 ustawy,

(powierzanie lub wspieranie zadania publicznego),
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert - zlecanie na wniosek organizacji realizacji
zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy.
3) regrantingu – zlecanie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 16a ustawy.
§ 9. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących formach:
1)

konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

2)

konsultowania aktów prawnych z Radą,

3)

tworzenia wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym lub
inicjatywnym, w tym: włączanie organizacji pozarządowych do współtworzenia,
- monitorowania i ewaluacji polityk publicznych poprzez udział w pracach ciał
opiniodawczych, doradczych i konsultacyjnych na szczeblu województwa,
w

szczególności

w

zakresie

programowania

Regionalnego

Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020 w ramach Podlaskiego Forum
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Terytorialnego,
4)

wzajemnego

informowania

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
5)

promocji i pomocy w organizacji wolontariatu na obszarze województwa
podlaskiego oraz we współpracy z innymi regionami

6)

rozwijania praktyki dialogu obywatelskiego (w tym dyskusji i debat o tematyce
społeczno-gospodarczej), m.in. poprzez organizację forów (spotkań, konferencji)
organizacji pozarządowych z administracją publiczną i biznesem,

7)

partnerstwo w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,

8)

obejmowanie patronatem Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych
przez organizacje pozarządowe,

9)

promowania rozwoju ekonomii społecznej,

10)

prowadzenia

stałego

serwisu

informacyjnego

dotyczącego

współpracy

międzysektorowej,
11)

rekomendowania inicjatyw przygotowanych przez organizacje pozarządowe oraz
samych organizacji w przypadku ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
poszukiwania partnerów, itp.,

12)

informowania

o

możliwościach

pozyskania

pozabudżetowych

środków

finansowych na działalność organizacji pozarządowych,
13)

udostępniania

organizacjom

w

miarę

możliwości

pomieszczeń

Urzędu,

materiałów promocyjnych o województwie podlaskim na regionalne, krajowe
i międzynarodowe konferencje, sympozja i inne wydarzenia,
14)

włączenia organizacji pozarządowych w działania promocyjne Województwa,
poprzez zapraszanie do udziału w targach i innych wydarzeniach promocyjnych
w kraju i za granicą,

15)

promocji dobrych praktyk współpracy międzysektorowej.

ROZDZIAŁ VI
PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY
§ 10.1.Obszary współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi, obejmują sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Priorytetowe zadania współpracy w 2019 roku:
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1.Sfera pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny,
b) ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego, w tym komunikacji publicznej
na

obszarach

wiejskich.

Wspieranie

działań

na

rzecz

osób

zagrożonych

wykluczeniem społecznym, w tym ubóstwem,
2. Sfera przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a)wspieranie działań profilaktycznych,
3. Sfera działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów, w tym organizacja Podlaskiego Forum
Aktywności Osób Starszych
b)stworzenie systemu informacji w zakresie działalności na rzecz osób starszych, w tym
diagnozowanie aktualnej sytuacji na terenie województwa.
4. Sfera działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) wspieranie aktywności i twórczości osób niepełnosprawnych,
b) wspieranie

działań

zmierzających

do

wyrównywania

szans

osób

z

niepełnosprawnością,
5. Sfera ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
a) działania

w

zakresie

edukacji

zdrowotnej

i

promocji

zdrowia

poprzez

upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa
podlaskiego,
b) działania w zakresie wczesnego wykrywania chorób oraz ograniczania skutków
zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub
zgonów w województwie podlaskim,
c) działania dotyczące profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego,
d) działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim.
6. Sfera kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego:
a) festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
b) dziedzictwo, tradycja, tożsamość,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
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d) przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych
dziedzin kultury,
e) produkcja i prezentacja przedstawień w kraju i na arenie międzynarodowej
f) Program Rozwoju Kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030- diagnoza.
7. Sfera upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji:
a) dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej,
8. Sfera działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego:
a) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących
na terenie województwa podlaskiego,
9. Sfera wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym,
b) organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku
akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
c) organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci
i młodzieży,
d) szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych,
e) realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie
sportu,
f) wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w
województwie podlaskim
g) programy upowszechniające sport wśród dzieci i młodzieży,
h) dofinansowanie klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe
osiągnięte w 2018 r. w Systemie Sportu Młodzieżowego,
i)

promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych,

10. Sfera ratownictwa i ochrony ludności:
a)zapewnienie bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi w województwie podlaskim,
11. Sferaturystyka i krajoznawstwo:
a) Wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,
b) Upowszechnianie

turystyki

aktywnej

poprzez

realizację

jednodniowych

lub

nieodpłatnych wydarzeń promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym, w szczególności
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biegów, rajdów (rowerowych, pieszych, konnych) spływów kajakowych, regat, innych
aktywności

utożsamianych/mogących

być

utożsamianymi

z

województwem

podlaskim (np. żeglarstwo, łucznictwo konne, narty wodne, narty zimowe itd.),
c) Organizacja

jednodniowych

lub

nieodpłatnych

wydarzeń

promujących

produkty/atrakcje turystyczne województwa podlaskiego,
d) Opracowanie

i

wydanie

niekomercyjnych

wydawnictw,

w

tym

również

multimedialnych, promujących atrakcje turystyczne województwa podlaskiego.
12. Sferanauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych)
przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów,
konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, itp.;
b) wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
c) wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności
uczniów;
d) wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań
związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością
w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży,
osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;
e) realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy
z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
f) realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli orazpropagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów
dostępnych w sieci.
13. Sfera ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a)

Monitoring,

inwentaryzacja,

ochrona

i

popularyzacja

wartości

przyrodniczych,

historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych
i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim,
b)Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa,
c)Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień.

14. Sferapromocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
a)wymiana informacji o sytuacji na rynku pracy,
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b) inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy,
ewaluacja programów „bon na edukację”.
c) rozwijanie kształcenia ustawicznego,
d) wspieranie działań na rzecz usług poradnictwa zawodowego,
e) upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy.
15.

Sferadziałalność

wspomagająca

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości:
a) działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i promocji przedsiębiorczości.
16. Sfera działalności

na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,
wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32:
a)działania edukacyjne i informacyjne mające na celu wzrost kompetencji organizacji
pozarządowych w zakresie współpracy z administracją publiczną,
b) wspieranie różnych form integracji sektora pozarządowego,
c) diagnoza kondycji i potencjału sektora pozarządowego województwa podlaskiego oraz
jakości współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.
17. Sfera promocji i organizacji wolontariatu:
a)organizacja i promocja różnych form wolontariatu.
ROZDZIAŁ VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 11. Program na rok 2019będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 roku.
ROZDZIAŁ VIII
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 12. 1. Samorząd Województwa planuje przeznaczyć na realizację Programu środki
budżetowe w wysokości nie mniejszej niż 4 215 000 zł.
2.Ostatecznawysokość

środków

finansowych

na

zlecanie

realizacji

zadań

publicznych należących do Województwa Podlaskiego zostanie określona w ogłoszeniach
konkursowych.
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§ 13. Program finansowany będzie z budżetu Województwa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
niepełnosprawnych

oraz

innych,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

dostępnych

funduszy

krajowych,

europejskich

i międzynarodowych.
ROZDZIAŁ IX
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 14. W realizacji niniejszego Programu uczestniczą:
1) Sejmik Województwa – uchwala Program oraz określa wysokość środków
przeznaczonych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty
Programu, jako organ stanowiący i kontrolny Województwa,
2) Zarząd Województwa – realizuje bieżącą współpracę z podmiotami Programu, jako
organ wykonawczy Województwa,
3) podmioty Programu – organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
§ 15. Zarząd Województwa realizuje Program przy pomocy:
1) komórek organizacyjnych Urzędu,
2) jednostek organizacyjnych Województwa, w szczególności Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
§ 16.Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa
podejmująi prowadzą

bieżącą

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi,

polegającą w szczególności na:
1) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert dla podmiotów Programu
na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Samorządu Województwa;
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z podmiotami
Programu;
3) podejmowaniu

i

prowadzeniu

współpracy

z

podmiotami

Programu

statutowo

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych w § 8 i 9.

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
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§ 17. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert,
3) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
4) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartychkonkursów
ofert,
5) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert,
6)

liczbę

wniosków

złożonych

przez

organizacje

pozarządowe

na

realizację

zadańpublicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
7) liczbę zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych,
9)

liczbę

przedsięwzięć

zrealizowanych

we

współpracy

Samorządu Województwa

z organizacjami pozarządowymi,
10)

liczbę

inicjatyw

realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe

objętych

patronatemMarszałka,
11)

liczbę

skonsultowanych

aktów

normatywnych

w

dziedzinach

dotyczących

działalnościstatutowej organizacji pozarządowych,
12)

liczbę

organizacji

pozarządowych

uczestniczących

w

konsultacjach

aktów

normatywnych.
§ 18. Zarząd Województwa do dnia 31 maja 2020 roku przedstawi Sejmikowi Województwa
sprawozdanie z realizacji Programu.

ROZDZIAŁ XI
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU
KONSULTACJI PROGRAMU
§ 19. W celu uchwalenia Programu podejmowane są następujące działania:
1. przygotowanie projektu Programu przez Pełnomocnika Zarządu Województwa
Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi we współpracy
z

komórkami

organizacyjnymi

Urzędu

i

jednostkami

organizacyjnymi

Województwa realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi ze wsparciem eksperckim Rady. W tym celu
Zarząd Województwa Podlaskiego powołuje Zespół konsultacyjno-doradczy ds.
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opracowania programu i jego konsultacji. Dokument jest opiniowany przez
Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
2. przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą nr VII/44/11 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
3. sporządzenie przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi zestawienia opinii, uwag i wniosków
zgłoszonych w ramach konsultacji i rozesłanie ich drogą elektroniczną
podmiotom biorącym udział w konsultacjach oraz departamentów i jednostek
Urzędu,
4. przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Programu uwzględniającego
wyniki konsultacji i skierowanie go pod obrady Sejmiku Województwa,
5. podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały przyjmującej Program,
6. publikacja na stronie internetowej Urzędu uchwały przyjmującej Program oraz
informacji o przebiegu i wynikach konsultacji.

ROZDZIAŁ XII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
§ 20. Komisje powoływane są przez Zarząd Województwa w celu opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
§ 21. 1.Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach:
1) posiedzenia komisji konkursowej zwołuje oraz jej pracami kieruje przewodniczący
komisji,a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący komisji,
2) komisja konkursowaskłada się z co najmniej 6 osób,
3) komisja może obradować i podejmować decyzje w obecności co najmniej połowyjej
składu,
4) decyzje komisji podejmowane są w drodze konsensusu, a jeżeli okaże się to
niemożliwe, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków,
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w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego komisji.
2.Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania bezstronności.
3.Komisja

konkursowa

opiniuje

oferty

na

podstawie

kryteriów

określonych

szczegółowo w ogłoszeniu.
4. Komisja konkursowa przedkłada Zarządowi Województwa listę ofert według
ustalonej punktacji, które rekomenduje do udzielenia dotacji wraz z propozycją podziału
środków finansowych.
5. Z przebiegu prac komisji konkursowej, sporządzany jest protokół, który podpisują
osoby reprezentujące komisję na posiedzeniu.
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