ON.0022.823.2022

Uchwała Nr 823/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury,
kultury fizycznej, turystyki oraz innych przedsięwzięć promujących Powiat Ostrołęcki
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2,7,8 i 21 oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) – Zarząd Powiatu
Ostrołęckiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady, na podstawie których Powiat Ostrołęcki będzie współorganizatorem imprez
w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz innych przedsięwzięć promujących
Powiat Ostrołęcki, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne, które zwróciły się z wnioskiem
o współorganizację imprezy.
§ 2.
1. Powiat Ostrołęcki może być współorganizatorem imprez, o których mowa w § 1,
posiadających zasięg, rangę lub znaczenie powiatowe, regionalne, ogólnopolskie
lub międzynarodowe.
2. Organizator składa wniosek o współorganizację imprezy do Zarządu Powiatu
w Ostrołęce w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną realizacją zadania.
3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 mogą być rozpatrywane w miarę
posiadanych środków w budżecie Powiatu Ostrołęckiego lub mogą zostać odrzucone.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
5. Wniosek o współorganizację należy złożyć w jednej z trzech form:
a) korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Gen. J. Bema
5, 07-410 Ostrołęka;
b) osobiście w Kancelarii Starostwa (Ostrołęka, pl. Gen. J. Bema 5);
c) elektronicznie na adres: kancelaria@powiatostrolecki.pl
6. Ocena złożonego wniosku dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
a) korzyści promocyjne dla Powiatu,
b) korzyści dla społeczności lokalnej,
c) merytoryczna wartość przedsięwzięcia,
d) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
e) cykliczność przedsięwzięcia.
7. Decyzję o przydzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce.
8. Zarząd Powiatu w Ostrołęce może wyrazić zgodę na udzielenie wsparcia
organizatorowi w szczególności poprzez ufundowanie nagród oraz współfinansowanie
kosztów organizacyjnych.
9. Kwota wnioskowana na współorganizację jednego przedsięwzięcia nie może być
wyższa niż 5.000,00 zł.
10. Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce zgody na udzielenie wsparcia,
o którym mowa w ust. 8, Powiat Ostrołęcki zawrze z głównym organizatorem umowę
na współorganizację imprezy, która będzie określała zasady i zakres współorganizacji.
11. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do uchwały.
12. W przypadku wsparcia wydarzenia o charakterze konkursów, zawodów i rajdów
Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku regulaminu wydarzenia.

13. Organizator imprezy, wskazany we wniosku, zostaje powiadomiony o wyrażeniu zgody
na współorganizację przez Powiat Ostrołęcki imprezy lub odmowie
jej współorganizacji nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty podjęcia decyzji
w tej sprawie przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce.
14. Odmowa współorganizacji imprezy nie wymaga uzasadnienia.
15. Powiat Ostrołęcki nie może być współorganizatorem imprez, których Organizatorzy
korzystają ze wsparcia z budżetu Powiatu w oparciu o przepisy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. O wszelkich zmianach związanych z organizacją imprezy w postaci odwołania
lub zmiany terminu lub miejsca realizacji, Organizator zobowiązany jest
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zarząd Powiatu w Ostrołęce.
17. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ostrołęce ma prawo do kontroli
współorganizowanego przedsięwzięcia w miejscu i czasie jego realizacji.
18. Przyznana a niewykorzystana kwota wsparcia nie podlega wypłacie podmiotowi
realizującemu przedsięwzięcie będące przedmiotem współorganizacji.
§3.
Traci moc uchwała Nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury,
kultury fizycznej i turystyki organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ostrołęckiemu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

