Załącznik do Uchwały NR XLI/279/21
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 21 września 2021 roku

Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Wstęp
Program adresowy jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie chcących działać na rzecz realizacji zadań publicznych Powiatu – zgodne ze
swoimi celami statutowymi i zgodnie z zadaniami własnymi Powiatu określonymi
w odrębnych ustawach.
Priorytetem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022 jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem
Powiatu Piotrkowskiego. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu
rozpoznaniu występujących potrzeb,
d) rozwój aktywności społecznej i zawodowej poprzez rozwój ekonomii społecznej.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności: cel główny i cele szczegółowe
programu, zasady współpracy; zakres przedmiotowy; formy współpracy, priorytetowe
zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków
planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu; informację
o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji oraz tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§2
Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
b) organizacjach - rozumie się przez to te organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu
§3
1. Celem głównym Programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania
przez Powiat Piotrkowski działań organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd chce włączać
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) aktywizowanie społeczności lokalnych z zapewnieniem równości szans rozwoju,
b) budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie stron,
c) bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych i tworzenie rozwiązań w celu ich
zaspokajania,
d) rozwój potencjału organizacji pozarządowych, w tym rozwój organizacji jako
podmiotów ekonomii społecznej,
e) zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych,
f) promocja działalności organizacji pozarządowych.
Rozdział III
Zasady współpracy
§4
Współpraca Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się
na następujących zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że Powiat Piotrkowski powierza realizację zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, a podmioty programu zapewniają jego
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
b) partnerstwa, co oznacza, że organizacje pozarządowe są dla Powiatu Piotrkowskiego
równoprawnym partnerem w realizacji zadań publicznych;
c) suwerenności stron, co oznacza, iż Powiat Piotrkowski szanuje i respektuje odrębność
i niezależność organizacji pozarządowych oraz oczekuje od organizacji poszanowania
swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji składanych przez powiat;
d) efektywności, co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów realizacji zadań publicznych;
e) uczciwej konkurencji, co oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów
w zakresie wykonywanych zadań. Powiat Piotrkowski jest w stosunku do organizacji

pozarządowych bezinteresowny i bezstronny. W przypadku ogłaszania otwartych
konkursów ofert stosuje się te same kryteria oceny dla wszystkich podmiotów
konkurujących ze sobą o realizację zadań publicznych;
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy
§5
Przedmiotem współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
Rozdział V
Formy współpracy
§6
Współpraca Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter
finansowy i pozafinansowy.
1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań
publicznych może odbywać się w następujących formach:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tzw. tryb uproszczony), zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy.
d) udzielanie organizacjom zamówień w trybie przepisów ustawy z dna 29 styczna
2004 roku Prawo zamówień publicznych, w tym przy zastosowaniu tzw. „Klauzul
społecznych”,
e) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/295/10 Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących
formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowania 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, zgodnie
z zasadami określonymi przez Radę Powiatu w odrębnej uchwale.
c) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów
zadaniowych 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 oraz określenie przedmiotu ich działania,

d) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet
powiatu,
e) organizowania i współorganizowanie spotkań rozumianych, jako formy wymiany
informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń
i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
f) udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego,
g) organizowania spotkań edukacyjno doradczych,
h) prowadzenia bazy danych,
i) włączania organizacji pozarządowych w działania promocyjne Powiatu
Piotrkowskiego, poprzez m.in zaproszenie do udziału w wydarzeniach targowych
i innych przedsięwzięciach promocyjnych w kraju i za granicą,
j) rekomendowania organizacji współpracujących z Powiatem Piotrkowskim
w przypadku ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, poszukiwania
partnerów itp.,
k) promowania idei przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego działających na terenie Powiatu
Piotrkowskiego,
l) promowania działalności organizacji dotyczącej przede wszystkim realizacji zadań
publicznych Powiatu Piotrkowskiego, na które organizacje otrzymały dotacje,
m)możliwość objęcia patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego przedsięwzięć
realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego organizowanych przez
organizacje,
n) zawierania umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,
o) przekazywania w użyczenie środków trwałych,
p) użyczenia, dzierżawienia nieruchomości lub lokali z uwzględnieniem
obowiązujących zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
§7
1. Na rok 2022 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:
1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego poprzez wspieranie i organizację działań i wydarzeń kulturalnych
odbywających się na terenie powiatu,
b) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem tradycji i twórczości ludowej
Ziemi Piotrkowskiej,
c) realizacja zadań związanych z działalnością i rozwojem Kół Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego
w wyżej wymienionym zakresie,
d) wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez wykorzystanie marki lokalnej Powiatu
Piotrkowskiego,
e) wspieranie działań sprzyjających promocji obszarów wiejskich i wzmacnianiu
dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego.
2) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
a) działania zmierzające do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym organizacja
wydarzeń, mających na celu pobudzanie oraz promocję lokalnej przedsiębiorczości,
b) promocja lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem marki lokalnej Powiatu
Piotrkowskiego,
c) podniesienie konkurencyjności lokalnych wytwórców, producentów
i przedsiębiorców z wykorzystaniem marki lokalnej Powiatu Piotrkowskiego,

d) działania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym wspierające
przedsiębiorców lub osoby zakładające własny biznes.
3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu
Piotrkowskiego poprzez organizację lokalnych wydarzeń sportowych, sportowoobronnych i sportowo-rekreacyjnych,
b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych,
c) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu wydarzeń
sportowych o charakterze powiatowym, regionalnym ogólnopolskim,
d) organizacja zajęć sportowych wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną.
4) Turystyki i krajoznawstwa:
a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
b) organizacja i współorganizacja zlotów, rajdów, konkursów wiedzy i innych
przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych Ziemi Piotrkowskiej,
c) popularyzacja działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
d) wydawnictwa, publikacje i materiały promujące Powiat Piotrkowski w zakresie
turystyki i krajoznawstwa.
5) Ratownictwa i ochrony ludności :
a) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie doskonalenia umiejętności
strażaków-ochotników, związanych z ratowaniem ludzi i mienia w sytuacjach
kryzysowych i innych zagrożeniach,
b) wspieranie działań w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego.
6) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) opracowywanie i wydawanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę
i ochronę przyrody,
b) popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody poprzez
prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań, wydarzeń, zbiórek itp.
c) organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali upowszechniających wiedzę
i postawy ekologiczne oraz estetykę Powiatu Piotrkowskiego zgodnie z zasadami ekorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
d) projektowanie i wykonanie ścieżek i szlaków przyrodniczych na terenie Powiatu
Piotrkowskiego w ramach istniejących opracowań,
f) realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej,
g) inne wydarzenia i działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną
dziedzictwa przyrodniczego.
7) Ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie:
a) działań podnoszących świadomość zdrowotną i promujące zdrowy styl życia.
b) programów zdrowotnych.
8 ) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegająca na dofinansowaniu
działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym tworzenie form
aktywizacji zawodowej w formie podmiotów ekonomii społecznej.
9) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
10) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
11) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym m.in. poprzez:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku emerytalnym, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na
celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności,
b) realizacja zadań w zakresie zwiększania poziomu aktywności i aktywizacji osób
starszych,
c) realizacja zadań z zakresu rozwijania działalności kulturalnej,

d) realizacja zadań z zakresu działań podnoszących świadomość zdrowotną
i promujące zdrowy styl życia a także realizacja programów zdrowotnych,
e) rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz
grup samopomocowych,
f) działania przeciwdziałające wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
g) wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
h) inne wydarzenia i działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
12) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
14) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa, udzielane nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacja prawna społeczeństwa.
15) Promocja i organizacja wolontariatu:
a) wspieranie merytoryczne wolontariuszy,
b) popularyzacja idei wolontariatu.
16) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, polegająca m.in.
na pomocy w organizowaniu na terenie powiatu obchodów rocznic oraz uczczenia
pamięci ofiar wojen i okresu powojennego, a także umożliwianiu obecności na
uroczystościach i spotkaniach upamiętniających ważne wydarzenia dla Narodu
Polskiego. Organizacja spotkań przedstawicieli środowisk kombatanckich mających na
celu ich integrację.
17) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.
Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, w tym rozwoju ich potencjału jako
podmiotów ekonomii społecznej oraz powstawania lokalnej spółdzielczości socjalnej.
2. Przewiduje się możliwość realizacji powyższych zadań w trybie określonym w art. 16a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Lista zadań wymienionych w ust. l informuje o podstawowych, priorytetowych kierunkach
działań na rok 2022. Nie stanowi ona jednak jedynego kryterium podjęcia współpracy.
Do pozostałych należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji
założonych celów, rekomendacje od innych współpracujących, nowatorstwo metod działania
oraz posiadane zasoby.
Rozdział VII
Okres realizacji programu
§8
Roczny Program Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowym
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 będzie
realizowany od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu
§9
1. Koordynacją realizacji Programu zajmuje się komórka właściwa ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
2. Koordynacja Programu obejmuje:
a) tworzenie Programu.
b) przeprowadzenie konsultacji Programu,
c) przedłożenie Programu do akceptacji przez organ wykonawczy i uchwałodawczy Powiatu,
d) przygotowanie sprawozdań z realizacji Programu.
3. Za realizację poszczególnych zapisów Programu odpowiada komórka/jednostka
odpowiedzialna zgodnie z jej zakresem działalności.
Rozdział IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 10
Powiat Piotrkowski na realizację Programu w roku 2022 planuje przeznaczyć środki
finansowe w wysokości 1 807 622,82 zł. (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy
sześćset dwadzieścia dwa złote 82/100). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację niniejszego Programu może ulec zmianie w zależności od możliwości budżetu
Powiatu Piotrkowskiego.
Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu
§ 11
1. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące mierniki:
a) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
b) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych
konkursów ofert,
c) liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
d) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu Piotrkowskiego
na realizację zadań publicznych,
e) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert,
f) liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
g) liczbę nowo powstałych podmiotów ekonomii społecznej,
h) liczbę postępowań w ramach zamówień publicznych, w których stosowano klauzule
społeczne,
i) liczbę wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i Powiat Piotrkowski,
2. Starosta Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31 maja 2023 roku złoży Radzie
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.

Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji
§ 12
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

W celu uchwalenia Programu podjęto następujące działania:
przygotowanie projektu Programu przez właściwą merytorycznie komórkę
organizacyjną;
podjęcie przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwały w sprawie
przyjęcia i konsultacji projektu Programu;
przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/294/10 Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałą
nr 526/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2022;
sporządzenie przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;
przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa –
www.powiat-piotrkowski.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” w Biuletynie
Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa protokołu z przebiegu i wyników konsultacji;
przyjęcie przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim projektu Rocznego
Programu uwzględniającego wyniki konsultacji i skierowanie go pod obrady Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim;
podjęcie przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwały przyjmującej
Program.
Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 13

1. Do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Piotrkowskiego w trybie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powołane zostaną
komisje konkursowe.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą każdorazowo:
1) dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej lub kierownik właściwiej komórki
organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim;
2) pracownik merytoryczny właściwej jednostki organizacyjnej lub komórki
organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim;
3) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) w skład komisji konkursowej nie mogą być powoływani reprezentanci podmiotów,
którzy ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Powiatu

lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie
o stronniczość lub interesowność.
W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
Osoby ww. mogą w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;
2) wydawać opinie.
3.Poszczególne Komisje pracują przy właściwych merytorycznie jednostkach
organizacyjnych Powiatu lub komórkach organizacyjnych Starostwa, które zapewniają
obsługę Komisji oraz przechowują dokumentację konkursową.
4. Imienne składy Komisji, wraz ze wskazaniem jej Przewodniczącego określone zostaną
w drodze odrębnych uchwał Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
6. Prace Komisji odbywają się w oparciu o „Regulamin pracy komisji konkursowych do
oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Powiatu Piotrkowskiego przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego” przyjęty przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
w drodze uchwały.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.

§ 14
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim.
Przedstawiony
katalog
priorytetowych
zadań
publicznych
wskazanych
w rozdziale VI Programu, zaplanowany na 2022 rok, nie wyklucza możliwości zlecania
podmiotom programu innych zadań publicznych, pozostających w zakresie zadań Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim.
Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na
wniosek organizacji może wskazać inne niż określone w rozdziale VI zadania, które
wymagają realizacji i ogłosić otwarty konkurs ofert.
Z powodu siły wyższej lub w związku z ogłoszeniem o stanie epidemii lub zagrożenia
epidemiologicznego lub z powodu innych przeszkód, program i jego założenia mogą nie
zostać w pełni lub całkowicie zrealizowane.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski

