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UCHWAŁA Nr 161/XXV/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie przyj ęcia „Programu współpracy organów Powiatu Bydgoskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na 2009 rok"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pó żn. zm. 1 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pó żn. zm. 2) Rada Powiatu Bydgoskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyj ąć „Program wspó łpracy organów Powiatu Bydgoskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na 2009 rok", stanowi ący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej Programem.
§ 2. Realizacja Programu nast ępować będzie w oparciu o środki finansowe
zabezpieczone w bud żecie Powiatu Bydgoskiego na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przew dniczący
:•
kiego
Rady Po
. ła Buś
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Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 167
poz. 1759, z 2007r. Nr173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz. I 111.
Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135,
z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94 poz. 651.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności
pożytku publicznego i wolontariacie, przedk łada się projekt uchwały w sprawie
przyj ęcia na 2009 rok programu wspó łpracy organów Powiatu Bydgoskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi dzia łaj ącymi na podstawie przepisów o stosunku Pa ństwa
do Kościoła Katolickiego, o stosunku Pa ństwa do innych ko ściołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolno ści sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele obejmuj ą prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorz ądu terytorialnego.
Opracowany program jest wyra żeniem woli kształtowania współpracy
samorządu z organizacjami pozarz ądowymi na zasadzie partnerstwa
oraz potwierdzeniem intencji realizacji zada ń ustawowych w ścisłym z nimi
współdziałaniu. Stanowi on równie ż podstawę do zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym oraz udzielania dotacji na ich realizacj ę.
Program, b ędący załącznikiem do niniejszej uchwały, został poddany
konsultacjom społecznym poprzez jego wywieszenie na stronie internetowej powiatu
oraz pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli Rady Organizacji
Pozarządowych Powiatu Bydgoskiego.
Uwzględniaj ąc powyższe, podj ęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr 161/XXV/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

PROGRAM
współpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

Ilekroć w treści Programu mówi się o:
1) ustawie - należy przez to rozumie ć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651),
2) organizacjach pozarz ądowych - należy przez to rozumie ć organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty prowadz ące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy,
3) programie - nale ży przez to rozumieć „Program współpracy organów Powiatu Bydgoskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009 rok".
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Program reguluje zasady i formy wspó łpracy organów Powiatu Bydgoskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Wspó łpraca dotyczy
realizacji zadań publicznych okre ślonych w art. 4 ustawy, w zakresie odpowiadaj ącym zadaniom
powiatu.
Rozdział 2
Cele Programu.
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Celem wprowadzenia programu jest budowanie partnerskiego wspó łdziałania organów Powiatu
Bydgoskiego z organizacjami pozarz ądowymi poprzez:
1) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonuj ących na rzecz
społeczności lokalnych,
2) zwiększanie aktywno ści społecznej, poczucia odpowiedzialno ści za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
3) dążenie do pełniejszego zaspokajania potrzeb spo łecznych, a tym samym poprawy jako ści
i atrakcyjno ści życia mieszkańców powiatu,
4) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań na rzecz mieszkańców powiatu,
w tym udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków zewn ętrznych np. z funduszy pomocowych
na realizacj ę zadań powiatu zawartych m.in. w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Bydgoskiego",
5) podejmowanie działań integruj ących podmioty realizuj ące zadania publiczne.

Rozdział 3
Zasady wspó łpracy.
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Współpraca z organizacjami opiera si ę na następuj ących zasadach:
1) pomocniczo ści - uznaj ącej prawo obywateli do samodzielnego definiowania i rozwi ązywania
problemów, w tym nale żących do sfery zada ń publicznych, wspierania ich działalności
oraz umożliwienie realizacji tych zada ń zgodnie z obowiązuj ącymi normami prawa,
2) suwerenności - przejawiaj ącej się w poszanowaniu odr ębności i niezależności organizacji,
3) partnerstwa - oznaczaj ącej współpracę na warunkach równo ści praw i obowiązków,
4) efektywno ści - polegaj ącej na wspólnym d ążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji i jawno ści - zakładaj ącej kształtowanie przejrzystych zasad wspó łpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego
organizacji.
Rozdział 4
Formy współpracy.
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Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi może być prowadzona poprzez:
1) Niefinansowe formy wspó łpracy obejmuj ące:
a) wzajemne informowanie si ę o planowanych kierunkach dzia łalności w celu
harmonizowania tych kierunków,
b) organizowanie i wspó łorganizowanie z organizacjami pozarz ądowymi spotkań,
konferencji, szkole ń, festynów i konkursów adresowanych do mieszka ńców powiatu.
c) organizowanie otwartych spotka ń z organizacjami pozarz ądowym oraz udział
przedstawicieli organizacji w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu,
d) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespo łów problemowych o charakterze doradczym
lub inicjatywnym, złożonych z radnych, przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli
organów administracji publicznej,
e) ścisłe współdziałanie z Radą Organizacji Pozarz ądowych Powiatu Bydgoskiego, Rad ą
Sportu Powiatu Bydgoskiego i Powiatow ą Społeczną Radą ds. Osób Niepe łnosprawnych,
O prowadzenie działalnoś ci promocyjnej i informacyjnej, dotycz ącej funkcjonowania
organizacji pozarz ądowych, w tym działań podejmowanych przy udziale organów
powiatu,
g) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dzia łania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotycz ących działalności statutowej organizacji,
h) pomoc merytoryczn ą w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz informowanie si ę o możliwoś ciach uzyskiwania wsparcia finansowego
z krajowych i zagranicznych funduszy dost ępnych dla organizacji pozarz ądowych,
i) udostępnianie pomieszcze ń będących w dyspozycji Starostwa i jednostek organizacyjnych
powiatu na potrzeby organizowanych i wspó łorganizowanych przez organizacje
pozarządowe spotkań, narad, konferencji o charakterze niekomercyjnym,
j) umieszczanie na stronie internetowej powiatu bazy danych o organizacjach dzia łaj ących
na terenie Powiatu Bydgoskiego oraz informacji dotycz ących zadań powiatu,
realizowanych przy udziale b ądź przez organizacje pozarz ądowe.
2) Finansowe formy wspó łpracy obejmuj ące zlecanie organizacjom pozarz ądowym realizacji
zadań publicznych na zasadach okre ślonych w ustawie poprzez:
a) powierzanie wykonywania zada ń publicznych i udzielanie dotacji ze środków
budż etowych na sfinansowanie ich realizacji — po przeprowadzeniu otwartych konkursów
ofert zgodnie z zapisami rozdzia łu 6 Programu;
b) wspieranie takich zada ń wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
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c) wspieranie organizacji konferencji , festynów, konkursów, szkole ń organizowanych
w ramach Kalendarza imprez powiatowych — zakup nagród rzeczowych itp.
Rozdział 5
Obszary współpracy.
§6
Współpraca z organizacjami dotyczy ć będzie zadań, o których mowa w art. 4 ustawy,
a w szczególno ści następuj ących obszarów:
1) pomoc społeczna i działania na rzecz osób niepe łnosprawnych, obejmuj ące:
a) opracowanie powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie,
b) powołanie grup wsparcia dla rodzin zast ępczych,
c) opracowanie i wdro żenie powiatowego systemu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie,
d) działalność rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczn ą i uspołeczniaj ącą na rzecz osób
niepełnosprawnych,
e) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdzia łania ubóstwu
i społecznej marginalizacji,
f) podejmowanie działań na rzecz rozwi ązywania negatywnych zjawisk patologii spo łecznych,
g) rehabilitacj ę, aktywizacj ę, działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych,
h) prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
i) organizacj ę wypoczynku dla dzieci i m łodzieży, w tym z rodzin niewydolnych wychowawczo
oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci
i młodzieży ze środowisk patologicznych,
j) aktywizacj ę zawodową osób niepełnosprawnych,
k) udzielanie wsparcia finansowego organizacjom pozarz ądowym na upowszechnianie sportu
i turystyki wśród osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacj ę, aktywizacj ę i edukacj ę osób
niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych
w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z pó źn. zm.) oraz ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z pó źn. zm .);
2) kultura fizyczna i sport, obejmuj ące:
a) organizacj ę we współpracy z uczniowskim klubami sportowymi wy łonionymi w drodze
otwartego konkursu ofert powiatowych rozgrywek sportowych uj ętych w Kalendarzu Imprez
Sportowych Kujawsko — Pomorskiego Szkolnego Zwi ązku Sportowego, w terminach
zawartych w Kalendarzu Imprez Powiatowych na 2009 rok, w 2008r. og łoszono jeden
konkurs ofert na organizacj ę zawodów sportowych. W 2009r. zostan ą ogłoszone kolejne
konkursy na kwoty przewidziane w bud żecie powiatu.
b) promocj ę i wspieranie sportu w ma łych środowiskach i na wsi (współorganizowanie
lub wspieranie w postaci nagród rzeczowych organizowanych w powiecie imprez
o charakterze sportowym),
c) bieżącą współpracę z Radą Sportu Powiatu Bydgoskiego powo łaną uchwałą Zarządu Powiatu
Bydgoskiego,
d) promowanie osi ągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych, sk ładanie wniosków
do Ministra Sportu o przyznanie odznaki „Za Zas ługi dla Sportu" dla trenerów i dzia łaczy,
których podopieczni zdobywaj ą czołowe miejsca w kraju w ró żnych dyscyplinach
sportowych;
3) edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, obejmuj ące:
a) organizacj ę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególno ści koncertów, spektakli,
konkursów, wystaw itp. popularyzuj ących rozwój kultury i ochron ę dziedzictwa narodowego,
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b) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonanie zada ń publicznych z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego; na pocz ątku 2009 r. zostanie ogłoszony konkurs ofert na
kwotę zabezpieczon ą w budżecie powiatu;
c) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury np. poprzez rozwój i promocj ę
regionalnych produktów kulinarnych, organizacj ę konkursów uj ętych w Kalendarzu Imprez
Powiatowych na 2009 rok;
4) turystyka, obejmuj ąca:
a) upowszechnianie turystyki w śród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
(organizowanie konkursów i imprez turystycznych popularyzuj ących rozwój turystyki
i zdrowy styl życia, organizacj ę zlotów turystycznych),
b) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonanie zada ń publicznych z zakresu turystyki;
na początku 2009 r. zostanie ogłoszony konkurs ofert na kwot ę zabezpieczona w budżecie
powiatu;
c) podejmowanie aktywnych działań, wspólnie ze stowarzyszeniami agroturystycznymi,
na rzecz popularyzacji i rozwoju zró żnicowanych form agroturystyki,
d) współudział w imprezach targowych, festynach, imprezach plenerowych itp. promuj ących
turystykę na terenie powiatu,
e) opracowanie we wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi wspólnych zasad promocji
jednostek samorz ądu terytorialnego,
f) przygotowanie i publikacj ę przewodnika turystycznego po Powiecie Bydgoskim,
g) współpracę z Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny" w celu wspierania podejmowanych
przez ni ą inicjatyw;
5) ochrona środowiska, rolnictwa i leśnictwa, obejmuj ące:
a) edukacj ę ekologiczną dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze
proekologicznym (organizowanie konkursów ekologicznych skierowanych do uczniów szkó ł
z terenu powiatu, upowszechnianie akcji „Dni Ziemi 2009"),
b) przeciwdziałanie kłusownictwu (podejmowanie wspó łpracy ze Strażą Leśną, PZW
i ROD celem zapobiegania k łusownictwu zwierzyny łownej oraz ryb),
c) współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „PARTNER" w zakresie
promowania nowoczesnych metod pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, opracowania
projektu w ramach komponentu 11-3.1.1. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój"
finansowanego z Mechanizmu Norweskiego — Fundusz Organizacji Pozarz ądowych
oraz uczestniczenie i patronowanie Mi ędzynarodowej Konferencji Procesów Energii
„Eco-Euro-Energia"),
d) organizowanie wspólnie z Powiatow ą Radą Izb Rolniczych, szkole ń dla rolników
i wyrażanie stanowiska samorz ądu powiatowego dotycz ącego rozwoju obszarów wiejskich,
e) wspieranie i wspó łdział anie z Uniwersytetem Ludowym w Karolewie w zakresie
zabezpieczenia realizacji programów szkoleniowych,
f) udzielanie dotacji podmiotowych spó łkom wodnym z terenu Powiatu Bydgoskiego,
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie
ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pó źn. nn.);
6) bezpiecze ństwo, porz ądek publiczny i ochrona przeciwpo żarowa, obejmuj ące:
a) propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. bezpiecze ństwa ruchu drogowego,
ochrony przeciwpo ż arowej (organizowanie konkursów plastycznych, turniejów i konkursów
wiedzy, zawodów sprawno ś ciowych, realizacja akcji „Bezpieczna droga do szko ły"),
b) podejmowanie działań zmierzaj ących do poprawy bezpiecze ństwa wypoczynku letniego
mieszkań ców powiatu w ramach akcji „Bezpieczna woda" (kontrola o środków
wypoczynkowych z udzia łem służb, inspekcji, straży i WOPR),
c) podejmowanie działań zmierzaj ących do poprawy mobilno ści i efektywno ści jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo Ga śniczego i WOPR (zakup sprz ętu ochrony
przeciwpo żarowej dla jednostek OSP KSRG oraz sprz ętu ratownictwa wodnego dla WOPR);
7) promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wspieranie przedsi ębiorczo ści
obejmuj ące:
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a) przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i bezrobociu w śród młodzieży
oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec rynku pracy w ramach wspó łpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami pozarz ądowymi, w tym organizowanie
spotkań informacyjnych z m łodzieżą szkolną oraz aplikowanie o środki w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacj ę zadań i przedsięwzięć związanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób m łodych i długotrwale bezrobotnych,
b) organizacj ę we współpracy z Toruńską Agencj ą Rozwoju Regionalnego i instytucjami
okołobiznesowymi szkole ń (minimum cztery szkolenia) dla przedsi ębiorców z zakresu
pozyskiwania funduszy unijnych i środków pozabudżetowych, w tym organizacja
II Powiatowej Konferencji Szkoleniowej,
c) informowanie organizacji pozarz ądowych o organizowanych konkursach, dotacjach,
możliwościach pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d) wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarz ądowe poprzez promocj ę
i nominowanie do konkursów ogólnopolskich oraz regionalnych,
e) współpraca z ko łami gospodyń wiejskich z terenu Powiatu Bydgoskiego w ramach promocji
produktów regionalnych,
f) tworzenie projektów partnerskich w ramach Programów Operacyjnych,
g) współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Spo łecznego w celu
organizacji szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarz ądowych,
Rozdział 6
Tryb zlecania zadań publicznych.

Przyznawanie środków finansowych na realizacj ę zadań publicznych może być prowadzone
poprzez konkursy ofert o dotacje, og łaszane przez Zarz ąd Powiatu, który jednocze śnie zatwierdza
wyniki konkursów przeprowadzanych przez powo łane do tego celu komisje konkursowe, a tak że
poprzez zakup potrzebnych us ług w trybie i na zasadach przewidzianych ustaw ą Prawo Zamówie ń
Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z pó źn. zm.).
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Otwarty konkurs ofert og ł aszany jest co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem
od daty jego rozstrzygni ęcia.
2. Konkursy na wykonanie zada ń publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz turystki og łaszane są z wyprzedzeniem.
3. Ogł oszenie o konkursie powinno zawiera ć następuj ące informacje:
a) rodzaj zadania,
b) wysokość środków przeznaczonych na realizacj ę tego zadania,
c) zasady przyznawania dotacji,
d) terminy i warunki realizacji zadania,
e) terminy składania ofert,
f) terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty,
g) realizowane w roku bud ż etowym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i zwi ązane z nimi koszty oraz dotacje przekazane na ich realizacj ę.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza si ę w lokalnych ś rodkach masowego przekazu, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa. •
5. Wzór oferty okre ślono rozporz ądzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia
27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonanego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia ć będzie:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) przedstawioną kalkulacj ę kosztów realizacji zadania,
c) możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizacj ę tego zadania.
1.
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Konkurs ofert przeprowadza si ę także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si ę spełnienie przez oferenta wymogów okre ślonych
w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.
9. Z oferentem, który wygra ł konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub
wspieranie realizacji zadania publicznego.
10. Podmiot, który realizuje zadanie, zobowi ązany jest do wyodrębnienia w ewidencji ksi ęgowej
środków otrzymanych na realizacj ę zadania publicznego.
§9
7.
8.

1. W czasie wykonywania zadania publicznego, Starostwo mo że dokonywać kontroli i oceny
realizacji zadania pod k ątem stanu jego realizacji, efektywno ści, rzetelno ści i jakości oraz
prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.
2. Dotowany podmiot zobowi ązany jest do z łożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego w terminie 30 dni po up ływie terminu, na który została zawarta umowa.
§10
1. Organizacje pozarz ądowe mogą z własnej inicjatywy z łożyć ofertę realizacji zada ń
publicznych.
2. Zarząd rozpatruje celowo ść realizacji zada ń publicznych o których mowa w ust. 1 i w ciągu
dwóch miesięcy od złożenia oferty informuje o podj ętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia
celowości realizacji okre ślonego zadania informuje sk ładaj ącego ofert ę o trybie zlecania
zadania publicznego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 7
Postanowienia ko ńcowe.
§11
1. Za realizacj ę oraz współdział anie z organizacjami pozarz ądowymi w realizacji zada ń
okreś lonych w Programie odpowiadaj ą bezpo średnio następuj ące wydziały i jednostki
organizacyjne Starostwa:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
c) Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
d) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le śnictwa,
e) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
2. Nadzór nad realizacj ą Programu sprawuje Zarz ąd Powiatu.
§12
Zarząd Powiatu na podstawie wł asnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowych może okre ślić w ciągu roku kolejne zadania, o których mowa w § 6 Programu
i ogłosić otwarte konkursy na ich realizacj ę .
§13
Sprawozdanie z realizacji Programu w 2009 roku w zakresie rzeczowym i finansowym Zarz ąd
Powiatu przedłoży Radzie Organizacji Pozarz ądowych Powiatu Bydgoskiego oraz Radzie Powiatu
Bydgoskiego do dnia 30 kwietnia 2010r.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych
przez wydzia ły Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
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