Program współpracy Powiatu Bocheńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Rozdział I. Wstęp
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
3) Uchwała Nr XXII/238/2012 Rady Powiatu w Bochni z 21 września 2012 r. w sprawie zmiany
zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2007 – 2013.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), nakłada na organy administracji publicznej
realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dlatego Program współpracy Powiatu Bocheńskiego
z organizacjami pozarządowymi stanowi ważny element w demokratyzacji społeczeństwa lokalnego,
łączy społeczność lokalną i organizacje pozarządowe, które za zadanie mają wyrabianie świadomości
społecznej i poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, jaką jest Powiat Bocheński.
Rozdział II. Cele programu
Celem głównym Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego jest realizacja wizji rozwoju Powiatu Bocheńskiego, zgodnie z którą Powiat
Bocheński jest obszarem dynamicznego wzrostu opartego na solidnych podstawach przewagi
konkurencyjnej, wynikającej z harmonijnej i skutecznej współpracy wszystkich partnerów społecznych,
gospodarczych i instytucjonalnych na rzecz jak najpełniejszego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb
cywilizacyjnych mieszkańców Powiatu, m.in. poprzez współpracę samorządu powiatowego z sektorem
pozarządowym. Celem równorzędnym Programu jest wspieranie i rozwój sektora podmiotów,
prowadzących działalność pożytku publicznego, będących istotnymi uczestnikami debaty publicznej,
wpływającej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Cel nadrzędny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Budowanie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi.
2. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Bocheńskiego.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

4. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wystąpienie z ofertą
realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, będących w sferze działalności samorządu.
5. Wzmocnienie roli sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki lokalnej.
6. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
Rozdział III. Zasady współpracy
Powiat Bocheński przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się następującymi
zasadami:
1. Zasadą partnerstwa - co oznacza, że 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. Zasadą efektywności - w myśl której Powiat Bocheński wykorzystuje współpracę z organizacjami
pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno–ekonomicznych.
3. Zasadą jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą organy Powiatu Bocheńskiego
udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach oraz realizowanych
zadaniach publicznych, w których możliwa jest współpraca.
4. Zasadą legalności - w myśl której wszelkie działania organów samorządu powiatu oraz organizacji
pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
5. Zasadą uczciwej konkurencji – która oznacza, że Powiat Bocheński zlecać będzie wykonanie
zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert.
Rozdział IV. Zakres przedmiotowy
1. Przedmiotowy zakres współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obejmuje zadania publiczne
określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy,
prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działalności Powiatu pożytku publicznego.
2. Podstawowym kryterium, decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest
prowadzenie przez nie działalności na rzecz mieszkańców Powiatu Bocheńskiego.
Rozdział V. Formy współpracy
Współpraca

Powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi

może

mieć

charakter

finansowy

i pozafinansowy:
1. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji,
b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy do wartości 20% dotacji
planowanych w roku budżetowym 2014, w ramach każdego otwartego konkursu ofert,
d) realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie.
2. Formy współpracy pozafinansowej obejmują:
a) współpracę

i

udzielanie

pomocy

w

zakresie

pozyskiwania

środków

finansowych

z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, udzielanie pomocy na wniosek
zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków. W obszarach związanych
z zadaniami powiatu Powiat deklaruje gotowość udziału jako partner w projektach przygotowanych
przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu,
b) konsultowanie 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
i podmiotów, w szczególności poprzez udostępnienie na stronie internetowej Powiatu projektów
uchwał, odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności organizacji i podmiotów
wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty mogą składać pisemne opinie,
c) wzajemne

informowanie

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i

współdziałania

z założeniem zharmonizowania tych kierunków,
d) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności
z uwzględnieniem zakresu kultury, turystyki, sportu, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, edukacji, ekologii i pomocy społecznej,
e) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz
udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ubiegające się
o użyczenie lub wynajem lokalu, zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z dokumentami
określającymi formę prawną prowadzenia działalności przez wnioskodawców. Zarząd Powiatu
w Bochni decyduje o użyczeniu bądź wynajmie lokalu lub obiektu oraz o warunkach, na jakich
zostanie zawarta umowa. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego zobowiązane są do przedstawienia corocznych raportów z prowadzonej działalności,
f)

pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych – organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać pomoc od Wydziału Starostwa
Powiatowego

w

Bochni,

merytorycznie

odpowiedzialnego

za

kontakty

i

współpracę

międzynarodową w zakresie nawiązania kontaktów z podmiotami o podobnym profilu działania
w partnerskim Powiecie Saarlouis w Niemczech.

Rozdział VI. Priorytetowe zadania publiczne
W roku 2014 priorytetowe obszary współpracy obejmą zadania z zakresu:
1. Działalności kulturalnej w Powiecie Bocheńskim:
Cel

konkursu:

wyłonienie

ofert

i

zlecanie

organizacjom

pozarządowym

realizacji

zadań

w dziedzinie kultury, na których realizację samorząd powiatowy udziela wsparcia finansowego.
Wybór ofert następuje wg zasad określonych w regulaminie konkursu.
W szczególności wspierane będą następujące działania:
a) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali,
przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji,
b) wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,
c) organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,
d) wspieranie imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu
Bocheńskiego,
e) wydawanie publikacji w postaci drukowanej, służących upowszechnianiu tradycji, historii i kultury
Powiatu Bocheńskiego,
f)

upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą,

g) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, mająca na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji
orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim,
h) animowanie, podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań służących rozwojowi społeczności
lokalnej,
i)

organizacja imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję powiatu, związanych
z kultywowaniem tradycji lokalnej,

j)

Wspieranie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

Cel konkursu: ochrona oraz poprawa stanu zabytków ruchomych i nieruchomych znajdujących się
na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Wybór ofert – zgodny z zapisami Uchwały Nr XXV/271/2012 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu
jednolitego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Kultury fizycznej i sportu
Cel konkursu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności promowanie aktywnego
spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Powiatu Bocheńskiego.
Wybór ofert następuje według zasad określonych w regulaminie konkursu.
W szczególności dofinansowane będą działania:

a) organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci
uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez
sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
b) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim,
międzynarodowym,
c) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.

3. Turystyki
Cel konkursu: wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki oraz promocji walorów
turystycznych i przyrodniczych Powiatu Bocheńskiego.
Wybór ofert następuje według zasad określonych w regulaminie konkursu.
W szczególności wspierane będą działania:
a) krajoznawstwo oraz wypoczynek,
b) prowadzenie działalności agroturystycznej,
c) utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu,
d) wydawanie publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
4. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
W szczególności wspierane będą działania:
a) doposażenie organizacji działających na rzecz ratownictwa i ochrony ludności w sprzęt
do ratownictwa pożarniczego, technicznego, chemicznego lub ekologicznego oraz wsparcie
poprawy infrastruktury,
b) poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu,
c) pozwalające na szybkie i skuteczne usuwanie skażeń chemiczno – ekologicznych.
5. Pomocy społecznej
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, pomocy udzielanej rodzinom
i osobom w ciężkiej sytuacji rodzinnej oraz wyrównanie szans tych osób poprzez promocję
organizacji pozarządowych w zakresie polityki prorodzinnej i wykluczeniu społecznemu.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu stwarzanie warunków do pełnego
uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym, poprzez:
a) wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne,
b) współpracę

przy

organizowaniu

imprez

i

spotkań

podejmujących

problematykę

osób

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zachęcających do czynnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
c) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową.

6. Ochrony i promocji zdrowia:
a) wspieranie promocji zdrowego trybu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
b) wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych
na zapobieganie tzw. schorzeniom cywilizacyjnym,
c) wspieranie realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,
d) nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach.
7. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
b) działania na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego dzieci i młodzieży, w tym kreowania
podstaw przedsiębiorczych,
c) rozwijanie postaw obywatelskich i zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego wśród
mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
d) wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami
a instytucjami publicznymi.

8. W zakresie ekologii
a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród lokalnej społeczności,
b) ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Rozdział VII. Okres realizacji programu
Termin obowiązywania Programu ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku.
Rozdział VIII. Sposób realizacji programu
1. Powiat Bocheński będzie zlecał realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których
działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Procedura zlecania zadań publicznych
przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Powiat może ogłaszać otwarte konkursy na inne zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku
publicznym, w sytuacji stwierdzenia zasadności pojawienia się przesłanek potwierdzających
celowość

i zasadność zlecenia zadania oraz zabezpieczenia w budżecie Powiatu odpowiednich

środków finansowych. Informacje o konkursie będą publikowane w Biuletynie Informacji Publiczne
i umieszczane na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni, a także na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.
3. Powiat Bocheński może zlecać realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Powiatu Bocheńskiego.

4. Podmiotami realizującymi współpracę są:
a) Rada Powiatu w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu Bocheńskiego, oraz
zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określenia obszarów
współpracy, wspieranych przez Powiat, uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu
z organizacjami pozarządowymi i przyjęcia sprawozdania z realizacji programu,
b) Zarząd Powiatu w zakresie dysponowania środkami przeznaczonymi w celu realizacji programu,
ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zawierania umów
dotyczących

realizacji

zadań

publicznych,

kontroli

realizacji

zadań,

oceny

sprawozdań

z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.
c) Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialny za współpracę
z

organizacjami

pozarządowymi

i

instytucjami

wspierającymi

działalność

organizacji

pozarządowych, utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi.
d) Wydziały

merytoryczne

Starostwa

Powiatowego

w

Bochni

w

zakresie

przygotowania

i ogłoszenia otwartych konkursów ofert w zakresie działalności wydziałów, opracowania
regulaminów konkursów, bieżącej współpracy z koordynatorem,
e) Liderzy grup tematycznych wyłonionych spośród organizacji pozarządowych na podstawie zakresu
prowadzonej przez nie działalności. Ich zadaniem jest zapewnienie kontaktu pomiędzy
koordynatorem a grupami tematycznymi w zakresie informowania się o kierunkach działania
w danym roku, ich zharmonizowania oraz konsultacje przy tworzeniu projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i rocznych
programów współpracy,
f)

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie
Powiatu Bocheńskiego lub na rzecz mieszkańców Powiatu Bocheńskiego (bez względu
na siedzibę), określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w zakresie stosowania trybu
występowania z wnioskami o wsparcie, wykorzystania przyznanych środków zgodnie z zawartą
umową, uwzględniania w przyjmowanych programach pracy kierunków priorytetowych określonych
w niniejszym programie.
Rozdział IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

Na realizację programu planuje się kwotę w wysokości 120 000,00 zł, która zostanie zabezpieczona
w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2014 rok.

Rozdział X. Sposób oceny realizacji programu
Zarząd Powiatu w Bochni, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, przedkłada
Radzie Powiatu w Bochni sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni w oparciu
o wskaźniki:

a) liczba organizacji pozarządowych, które podejmują zadania publiczne,
b) liczba otwartych konkursów ofert,
c) liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do konkursów ofert na realizację zadań
publicznych,
d) liczba organizacji pozarządowych, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych z pominięciem konkursów ofert ( art. 19 a ustawy),
e) liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu,
f)

wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych,

g) liczba organizacji pozarządowych, biorących udział w konsultacjach,
h) liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Rozdział XI. Proces tworzenia Programu współpracy
1. Projekt programu współpracy został przygotowany na bazie programu współpracy na rok 2013.
2. Projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz Platformie Konsultacji Społecznych.
3. Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
odbywają się w dwóch formach:
- konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych,
- otwartych spotkań z mieszkańcami.
4. Po zakończeniu konsultacji, jej wynik Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w Bochni oraz
opublikuje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Bochni.
Rozdział XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu oceny ofert w poszczególnych konkursach ofert.
2. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu
powołuje w drodze uchwały komisję konkursową.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu i osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe.
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonieni są według następujących zasad:
a) na stronie Starostwa Zarząd Powiatu zamieszcza informację o naborze do bazy kandydatów
na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy.
Do informacji dołącza się formularz zgłoszenia kandydata,
b) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
c) baza członków komisji konkursowych jest prowadzona przez koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi,

d) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy
ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Powiatu,
e)

do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w konkursach ofert
realizowanych w trybie ustawy, Zarząd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w komisjach konkursowych,

f)

Komisja konkursowa może zaprosić do pracy w komisji konkursowej osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy w charakterze ekspertów na zasadach określonych w ustawie.

5. Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
6. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
7. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena i opiniowanie ofert, które przeszły ocenę formalną z uwzględnieniem kryteriów określonych
w treści ogłoszonego konkursu,
b) sporządzenie listy ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji,
c) sporządzenie listy ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji,
d) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Zarząd Powiatu.

