
 
 
 
 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU BRZEZI ŃSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI I INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚC 

POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Celem  Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 
Powiatem Brzezińskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 
I. Priorytety i kierunki działań Powiatu Brzezińskiego w ramach współpracy    
z organizacjami pozarządowymi na rok 2008: 
 
1) w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony przeciwpoŜarowej:  

a) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieŜy poprzez organizację   
     lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych; 
b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieŜy; 
c) sport osób niepełnosprawnych; 
d) wypoczynek dzieci i młodzieŜy; 
e) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy; 
f) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu 

konkursów lub imprez sportowych; 
g) popularyzacja aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych; 
h) działania propagujące wiedzę  i umiejętności w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroŜeniom; 
2) w zakresie promocji zdrowia: 

a) wspieranie działań promujących zdrowy styl Ŝycia; 
b) profilaktyka zdrowotna; 
c) programy i szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

3) w zakresie pomocy społecznej: 
     a)  upowszechnianie rozwoju wolontariatu i grup samopomocy; 
          realizacja programów sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych; 

b) realizacja programów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich   
    rodzin; 

     c) realizacja programów rozwijających umiejętności samodzielnego  
         funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 
     d) działania i programy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 
4) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

a) edukacja kulturalna dzieci i młodzieŜy realizowana w róŜnych formach,   
    z uwzględnieniem edukacji regionalnej; 
b) podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez  
    organizowanie imprez kulturalnych; 

6) w zakresie wspierania i współdziałania z organizacjami pozarządowymi: 
a) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i Unii  
    Europejskiej oraz regulacji prawnych dotyczących działalności     
    organizacji  pozarządowych; 
b) organizowanie spotkań podsumowujących realizację zadań publicznych   
    w powiecie i wypracowywanie wspólnych stanowisk i opinii z obszaru   
    działania ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 



 
II. Zarząd Powiatu w Brzezinach sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową 
nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego poprzez: 

1) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w umowach 
o realizację zadania oraz w niniejszym Programie, 

2) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe rozliczeń 
i sprawozdań, 

3) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 
4) ocenę form i sposobów uwzględniania w działaniach promocyjnych 

informacji o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Powiat 
Brzeziński. 

 
III. Postanowienia końcowe: 
 
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, w sferze współpracy  
     Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy   
     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego   
     i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 
 2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Zarząd    
     Powiatu  w Brzezinach. 
  
 
 


