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Wstęp 
 
     Istotną cechę społeczeństwa demokratycznego stanowi system form samoorganizacji 
obywatelskiej. Organizacje obywatelskie poprzez swoją działalność tworzą warunki do 
udziału obywateli w Ŝyciu społeczności lokalnej, integrują ją i aktywizują. 
    Samorząd Powiatu Brzezińskiego, przekonany o korzyściach płynących z dotychczasowej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w róŜnych formach i zakresach 
współdziałały w realizacji zadań publicznych powiatu, mając na względzie podniesienie 
jakości Ŝycia mieszkańców, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną w oparciu o przyjęte załoŜenia 
niniejszego programu. 
 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Wieloletni program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, zwany dalej 
„Programem” określa cele, adresatów i realizatorów Programu, zakres przedmiotowy 
Programu oraz formy współpracy. 
 
§ 2. Podstawę prawną opracowania niniejszego Programu stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 
zm.). 
 
§ 3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U.  Nr 96, poz. 873, z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych- rozumie się przez to podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Cele i efekty 
     
§ 4. Głównym celem współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi jest 
kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa 
między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, wspieranie organizacji 
pozarządowych w realizacji waŜnych celów społecznych oraz wspomaganie ich działalności 
organizacyjnej i merytorycznej. 
 
§ 5. Priorytetem Powiatu Brzezińskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy.  
 
§ 6. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest 
jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu. Do oczekiwanych efektów 
współpracy zalicza się między innymi: 

1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 
otoczenie, 

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 
§ 7. Pełne włączenie się organizacji pozarządowych w działania samorządu w sferze poŜytku 
publicznego i wykorzystanie przez powiat zasobów, jakimi dysponują organizacje 
pozarządowe pozwoli w efekcie upowszechnić model realizacji zadań publicznych w drodze 



współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną oraz budować dialog 
obywatelski. 
 
Partnerzy współpracy 
 
§ 8. W realizacji Programu ze strony  Powiatu Brzezińskiego uczestniczą: 

1) Rada Powiatu w Brzezinach w zakresie wytyczania kierunków lokalnej polityki 
wspierania aktywności poŜytku publicznego, określania kierunków i priorytetów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz uchwalania rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
2) Zarząd Powiatu w Brzezinach w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert, 
zlecania i kontroli realizacji zadań publicznych; 
3) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach 
w zakresie koordynacji współpracy; 
4) komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz jednostki 
organizacyjne Powiatu zgodnie z zakresem merytorycznym. 

§ 9. Partnerami Programu ze strony organizacji pozarządowych są organizacje oraz inne 
podmioty określone w art. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie powiatu, lub 
działają na rzecz jego mieszkańców, bez względu na swoją siedzibę. 
 
Przedmiot i obszar współpracy 
 
§ 10. Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim prowadzenie działalności poŜytku 
publicznego poprzez organizacje w sferze zadań publicznych w zakresie zadań własnych 
Powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 
 
§ 11. Obszar współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Zakres przedmiotowy  Programu 
 
§ 12. Priorytetowe sfery zadań publicznych, w których podejmowana będzie współpraca 
z organizacjami pozarządowymi dotyczą: 

1) pomocy społecznej, w tym działań  przeciwko wykluczeniu społecznemu; 
2) wspierania osób niepełnosprawnych; 
3) promocji i organizacji wolontariatu; 
4) upowszechniania i promocji sportu, turystyki i kultury fizycznej; 
5) ochrony i promocji zdrowia; 
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 
7) podtrzymywania tradycji narodowej. 

 
§ 13. Wykaz zadań priorytetowych ustalany jest w rocznym programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi  uchwalanym przez Radę Powiatu w Brzezinach.  
 
§ 14. Zarząd Powiatu w Brzezinach określi szczegółowo zadania do realizacji przez 
organizacje pozarządowe w danym roku budŜetowym. 
 



Zasady współpracy 
 
§ 15. Współpraca Powiatu Brzezińskiego  z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
następujących zasadach: 

1) pomocniczości, co oznacza, Ŝe samorząd Powiatu, respektując odrębność 
i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego 
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym takŜe naleŜących do sfery zadań 
publicznych, i w takim zakresie, na zasadach określonych w stosownych aktach 
prawnych, wspiera ich działalność; 
2) niezaleŜności, co oznacza, Ŝe stosunki pomiędzy samorządem Powiatu a organizacjami 
pozarządowymi kształtowane są z poszanowaniem własnej autonomii i niezaleŜności 
w swojej działalności statutowej; 
3) partnerstwa, co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych; 
4) efektywności, co oznacza, Ŝe samorząd Powiatu, przy zlecaniu organizacjom 
pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji; 
5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, Ŝe samorząd Powiatu udostępnia 
współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach 
i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w zakresie których moŜliwa 
jest współpraca  z tymi organizacjami. 

 
Formy współpracy 
 
§ 16. 1 Współpraca Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się 
moŜe w następujących formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie lub powierzanie zadań publicznych, 
wraz udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie; 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 
poprzez: 

a/ gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o organizacjach 
działających na terenie Powiatu Brzezińskiego, 
b/ przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych i realizowanych 
zadaniach ze sfery zadań publicznych, 
c/ publikowanie waŜnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, 
d/ konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności organizacji, szczególnie konsultacji projektów rocznych programów 
współpracy; 

3) udostępniania organizacjom pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego   
w Brzezinach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu; 

      4) promocji działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu; 
      5) organizowania lub współorganizowania szkoleń, konferencji lub forum wymiany  
      doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. 

 
 
 

 2. Zlecanie  realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. Informacje o otwartym konkursie ofert zamieszczane będą w dzienniku 



lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. Konkurs dla 
określonego zadania ogłasza Zarząd Powiatu przy zastrzeŜeniu, Ŝe ogłoszony konkurs moŜna 
uniewaŜnić.  
3. Decyzję o przyznaniu dotacji w określonej wysokości na realizację zadania podejmuje 
Zarząd Powiatu w Brzezinach. 
4. Zarząd Powiatu w Brzezinach określa kryteria formalne i merytoryczne wyboru ofert 
w ogłaszanym otwartym konkursie ofert. 
5. Zarząd Powiatu w formie ogłoszenia informuje o wynikach konkursu ofert, a ogłoszenie 
zawierające nazwę zadania, realizatora zadania i wysokość przyznanej dotacji zamieszcza się 
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, w Biuletynie Informacji 
publicznej  i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.  
6. Zasady realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową określi umowa 
zawierana przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z podmiotem, którego oferta została wybrana. 
  
Postanowienia końcowe 
 
§ 17. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego 
mogą zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, do 31 stycznia kaŜdego roku,  
propozycje zadań publicznych do realizacji. 
 
§ 18. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w rocznym programie 
współpracy będą corocznie określane w uchwale budŜetowej Powiatu Brzezińskiego. 
  
§ 19. Zarząd Powiatu w Brzezinach w terminie do dnia 31 marca przedstawia Radzie Powiatu 
w Brzezinach sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.  

 
 

 
 
 
 
 

 


