
 

Uchwała nr VI/39/277/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 27 września 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego                              

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 

r. poz.1057 z późn. zm.), Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§1. 

W Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 

VI/25/195/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje komisja konkursowa, w skład której 

wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, wyłaniani 

będą w trybie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 

oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

3. Osobowy skład komisji corocznie ustala i powołuje Zarząd Powiatu w formie 

uchwały. 

4. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, 

które biorą udział w konkursie, ani przedstawiciele samorządu, którzy byliby w jakiś 

sposób związani z taką organizacją.” 

 



 

2) po § 20 dodaje się § 20 a – 20c w brzmieniu:  

„§ 20 a. 

Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert na zasadach 

określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           

z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz podanych w ogłoszeniu o konkursie. 

2) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne 

oferty. 

 

§ 20 b. 

     1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który posiada głos rozstrzygający.  

2. Przewodniczący odpowiada za sprawdzenie obecności członków komisji,            

a także zebranie oświadczeń członków Komisji złożonych według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 1 do programu. 

3. Dopuszcza się prace komisji mimo nieobecności jednego członka. 

4. Nieobecność więcej niż jednego członka powoduje konieczność ustalenia 

innego terminu posiedzenia.” 

 

§ 20c.  

1. Ustala się następującą kolejność pracy Komisji: 

1)  ocena ofert pod względem formalnym; 

2)  zapoznanie się ze wszystkimi ofertami spełniającymi wymogi formalne 

danego rodzaju zadania; 

3)  ocena ofert w obrębie poszczególnych zadań. 

2. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie karty oceny komisji konkursowej 

stanowiącej załącznik nr 2 do programu. 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 45 pkt. 

Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę  nie mniej 

niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. 

4. Na podstawie karty oceny Komisja proponuje kwoty dotacji dla poszczególnych 

oferentów. 

5. W przypadku braku jednomyślności, rozstrzygnięcia dokonuje się w trybie 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy liczba głosów „za”              

i „przeciw” jest równa, decyduje głos przewodniczącego. 



6. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół. 

7. Komisja sporządza odrębną kartę oceny do każdej z ofert, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do programu. 

8. Karty o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do zbiorczego protokołu                   

z posiedzenia Komisji. 

9. Ustalenia Komisji mają charakter opiniodawczy dla Zarządu Powiatu.” 

3) dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

4) dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

     

 /-/Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


