UCHWAŁA NR XXXVII/225/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami
pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1868 )
Rada
Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/225/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 października 2017 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU CHODZIESKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W ROKU 2018.
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WSTĘP

Powiat Chodzieski tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób
wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,
tworzonej przez jego mieszkańców. Wspiera również tym samym rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego
dobra. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów
efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz
większą liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój
lokalny, stają się odpowiednim partnerem powiatu do realizacji zadań publicznych. Niniejszy
program, uchwalony przez Radę Powiatu Chodzieskiego określa zakres oraz formy tej
współpracy.
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Cel programu
Głównym celem programu jest prowadzenie przez Powiat Chodzieski działalności
w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania powiatu, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

Założenia programowe
Obszar współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Jako zadania priorytetowe samorządu
powiatowego w roku 2018 określa się zadania z zakresu:
1. Edukacji:
1/ wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół średnich
i studentów Powiatu Chodzieskiego,
2/ wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,
3/ organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów,
4/ zapobieganie patologiom wśród młodzieży szkolnej poprzez prelekcje, warsztaty,
spotkania tematyczne,
5/ wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia, kursy i inne
działania integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
6/ edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez realizację programów
profilaktycznych,
7/ organizacja konkursów o zasięgu powiatowym poszerzających wiedzę
i umiejętności uczniów.

2. Kultury i sztuki:
1/ edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
2/ organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego,
3/ upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
4/ szkolenie i doskonalenie instruktorów oraz organizatorów kultury,
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5/ organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji
społeczności powiatu,
6/ wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci
drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru
Powiatu Chodzieskiego,
7/ renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz innych obiektów
kultury materialnej,
8/ promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju
i z zagranicą.

3. Kultury fizycznej i turystyki:
1/ upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
2/ organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu
powiatowym,
3/ organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4/ szkolenie i doskonalenie instruktorów oraz organizatorów kultury fizycznej
i turystyki,
5/ szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
6/ zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami.

4. Pomocy społecznej:
1/ realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych
dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych – długotrwałej lub ciężkiej choroby,
2/ walka ze stereotypem człowieka starego, zapobieżenie ubożeniu i wycofaniu
się z życia społecznego oraz aktywizacja środowiska seniorów i wsparcie działań
samopomocowych,
3/ współpraca w zakresie opracowywania i realizacji programów na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4/ współpraca w zakresie opracowania i realizacji programów na rzecz osób
niepełnosprawnych,
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5/ prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
6/ prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
7/ szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu
Chodzieskiego,
8/ tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
9/ pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
10/ pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały
status uchodźcy,
11/ podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych.

5. Rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu:
1/ wspieranie ożywienia gospodarczego,
2/ promocja małych i średnich przedsiębiorstw,
3/ wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Powiatu Chodzieskiego,
4/ wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
5/ aktywizacja zawodowa bezrobotnych poszukujących pracy i osób zagrożonych
zwolnieniem z pracy.

6. Zdrowia:
1/ realizacja zadań w zakresie: programów edukacji zdrowotnej, działań promujących
zdrowy styl życia adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz osób
starszych, programów promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej adresowanych
do różnych grup odbiorców, poprawy zdrowia, jakości życia, bezpieczeństwa
zdrowotnego,
2/ realizacja programów polityki zdrowotnej.
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7. Osób niepełnosprawnych:
1/ wspieranie działań w zakresie: ograniczenia skutków niepełnosprawności, integracji
ze środowiskiem lokalnym, rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób
niepełnosprawnych,
2/ wspieranie działań związanych z zapobieganiem izolacji społecznej, zmiana postaw
społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
3/ współpraca partnerska z organizacjami i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych dot. planowania i wdrażania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
4/ prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

8. Promocji i integracji europejskiej:
1/ organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych,
2/ działania na rzecz integracji europejskiej, zwłaszcza poprzez realizację projektów
unijnych,
3/ rozwijanie kontaktów międzyregionalnych i współpraca ze społecznościami
lokalnymi innych krajów.

9. Ekologii:
1/ współpraca z organizacjami ekologicznymi polegająca na wymianie informacji
i konsultowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
2/ edukacja ekologiczna prowadzona w zakresie: ochrony środowiska ( zachowań
proekologicznych), ochrony dziedzictwa przyrodniczego i praw zwierząt, segregacji
odpadów i wykorzystania surowców wtórnych.

10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym:
1/ organizacja imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa
ruchu drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,
przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
2/ organizacja turniejów wiedzy, konkursów plastycznych i zawodów sportowych
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,
szeroko rozumianego ratownictwa,
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3/ organizacja imprez, spotkań i konkursów propagujących humanitarne idee obrony
cywilnej, przeciwdziałanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
4/ organizacja imprez okolicznościowych z okazji dnia strażaka, święta policji,
międzynarodowego dnia obrony cywilnej.

11. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz uprawnionych
mieszkańców powiatu chodzieskiego.

12. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
Prowadzenie edukacji prawnej polegającej na upowszechnianiu wiedzy o:
- możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej,
- prawach i obowiązkach obywatelskich,
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
- mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów,
- możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie
stanowienia prawa.
13. Promocji i organizacji wolontariatu.

Adresaci programu
Program adresowany jest do:
1/ organizacji pozarządowych,
2/ osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
3/ stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio
do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,
4/ spółdzielni socjalnych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom organów powiatu,
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5/ Spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów
sportowych będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, jeżeli prowadzą
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom organów
powiatu.

Formy współpracy
Współpraca Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach:
1. zlecenia organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy w formie powierzania realizacji zadania ( finansowania) oraz wspierania
zadania (współfinansowania),
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałaniu w celu harmonizacji tych kierunków,
3. konsultowania z organizacjami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie
aktów normatywnych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chodzieży,
4. tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych
organów powiatu oraz określenie przedmiotu ich działania,
5. promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chodzieży oraz w lokalnych
mediach,
6. pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych
i międzynarodowych poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom starającym
się nawiązać takie kontakty.
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Zasady współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań powiatu organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Zarząd Powiatu
i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze.
2. Współpraca powiatu z organizacjami opierać się będzie na zasadach:
a/ pomocniczości,
b/ suwerenności stron,
c/ partnerstwa,
d/ efektywności,
e/ uczciwej konkurencji, jawności.

1/ Zasada pomocniczości – oznacza, że Powiat Chodzieski zleca realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym za każdym razem, kiedy organizacje są
zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie zadania nie stoi w
sprzeczności szczególnie z zasadą efektywności.

2/ Zasada efektywności – polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania
środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy
uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

3/ Zasada partnerstwa – realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji
pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz
w ich rozwiązywaniu.

4/ Zasada uczciwej konkurencji – polega na równym traktowaniu wszystkich
podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego.

5/ Zasada jawności – opiera się na obowiązku informowania wykonawców
o czynnościach podejmowanych przez zamawiającego. Zasada ta przejawia
się w wielu przepisach dotyczących publikacji ogłoszeń, jawności dokumentacji
postępowania itp.
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Okres realizacji programu
1. Niniejszy program realizowany będzie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu
ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań Powiatu w 2018 roku.

Sposób realizacji programu
1. W realizacji programu uczestniczą:
a) Rada Powiatu Chodzieskiego i jej komisje, w zakresie wytyczenia polityki
społecznej i finansowej powiatu,
b) Zarząd Powiatu Chodzieskiego, w zakresie realizacji polityki społecznej
i finansowej powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu Chodzieskiego,
c) Komisja konkursowa, w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań zleconych przez Powiat Chodzieski organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) Kierownicy i pracownicy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego,
e) Jednostki organizacyjne Powiatu Chodzieskiego,

2. Zlecenie realizacji zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, chyba że przepisy przewidują odrębny tryb zlecania.
3. Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert, ustala ich warunki oraz wysokości
kwot na poszczególne zadania.
4. W celu zaopiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu powołuje Komisję
Konkursową.
5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu,
a następnie przekazuje ją do realizacji wydziałom Starostwa lub właściwym
merytorycznie jednostkom organizacyjnym powiatu, które w swych zakresach
działania mają dany rodzaj zadań publicznych.
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6. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych,
także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy
administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.).
7. Zarząd Powiatu może zlecić organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego z
pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817
ze zm.). tzw. „małe granty”.
8. Wykonanie Programu Współpracy koordynuje Gabinet Starosty Starostwa
Powiatowego w Chodzieży, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych
Programem odpowiadają wydziały Starostwa lub właściwe merytorycznie jednostki
organizacyjne powiatu.

Wysokość środków planowanych na realizację programu
Na realizację zadań publicznych w roku 2018 wysokość środków zostanie określona
w uchwale budżetowej na rok 2018.

Sposób oceny realizacji programu
1. Sposobem oceny realizacji niniejszego Programu będą uzyskane informacje dotyczące
w szczególności:
a) Liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) Liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
c) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
d) Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat
z przyczyn zależnych od organizacji,
e) Beneficjentów zrealizowanych zadań,

Id: EEE59603-9D94-4148-9042-A2B532B6C46D. Uchwalony

Strona 12

f) Wielkości własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych,
g) Wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
h) Liczby ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
i) Liczby projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi,
2. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu Chodzieskiego zbiorcze sprawozdanie
dotyczące realizacji Programu do 31 maja 2018r. Sprawozdanie z realizacji Programu
będzie również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji

Zarząd Powiatu Chodzieskiego skierował projekt Programu Współpracy do konsultacji
poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.wokiss.pl/chodziezp) w zakładce Prawo -> Konsultacje aktów prawa
miejscowego” w dniach od 09 października do 20 października 2017r.
Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Programu
Współpracy w formie pisemnej. Uwagi i opinie powinny być dostarczone do Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Chodzieży terminie do 20 października 2017r.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr L/358/10 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W zakreślonym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi.
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Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. Oferty złożone przez organizacje w konkursie ofert opiniuje Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzą:
a) dwaj przedstawiciele Zarządu,
b) Kierownik wydziału lub jednostki organizacyjnej powiatu, w zakresie której leży
realizacja przedmiotowego zadania bądź wyznaczona przez niego osoba,
c) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
d) Dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego zgłaszają swoich reprezentantów do bezpłatnego udziału w pracach
Komisji Konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Programu, po opublikowaniu komunikatu o naborze na stronie internetowej powiatu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w terminie
wskazanym w komunikacie. Proces naboru rozpocznie się po ogłoszeniu konkursu
ofert, a zakończy się najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. Procedurę naboru
koordynuje Gabinet Starosty, który po przygotowaniu listy kandydatów przedstawia
ją Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym
i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych ofert, Komisja
Konkursowa może wezwać oferentów do ich uzupełnienia w czasie i na zasadach
określonych w ogłoszeniu o konkursie.
4. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem ofert, na które
proponuje się udzielenie dotacji oraz pozostałą dokumentację konkursową
Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
5. Imienny skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej działania określa Zarząd
Powiatu w formie uchwały.
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Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz przepisy o zamówieniach publicznych.
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Załącznik nr 1
do Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r., organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: ………………………………………………………………………….
ADRES DO KORESPONDENCJI: …………………………………………………………………………….
DATA URODZENIA: ………………………………………………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………….
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………………
NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU:
…………….……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:
1. Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Posiadam nieposzlakowana opinię.
3. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz do
przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

……………………..……..
( miejscowość, data)

…………………………………
( pieczęć organizacji pozarządowej/ podmiotu
składającego oświadczenie)
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…………………..…………..
( podpis kandydata)

………………….……………
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania organizacji/
podmiotu z ramienia których występuje
kandydat)
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