
Projekt do konsultacji

UCHWAŁA Nr ____/____/2011
Rady Powiatu Legnickiego

    z dnia _________ 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt.  22  i  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. 
Nr  173,  poz.1218,  z  2008  r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223  poz.  1458,  z  2009  r.  Nr  92, 
poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, 
poz.  1298,  Nr  169,  poz.  1420,  Nr  175,poz.  1462,  Nr  249,  poz.  2104,  z  2006 r.  Nr  94, 
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz.120, Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28 poz. 146) uchwala się, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwala się Program określający ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy powiatu 

legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011. 

§  2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  poz. 873 z późn. zm.);

2) organizacji  –  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe,  osoby  prawne 

i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

3) działalności  pożytku  publicznego  –  należy  przez  to  rozumieć  działalność  społecznie 

użyteczną  prowadzoną  przez  organizacje  pozarządowe  w  sferze  zadań  publicznych 

określonych w ustawie;

4) programie  –  należy  przez  to  rozumieć  Program  współpracy  powiatu  legnickiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012;

5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert o którym mowa w art. 11 

ust. 2 i w art. 13 ustawy;

6) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 

art.  221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240);

7) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Legnickiego;



8) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Legnicki.

CELE PROGRAMU

§ 3.  Głównym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 

powiatu  poprzez  rozwijanie  współpracy  samorządu  powiatowego  z  organizacjami  przy 

realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad kierunków i form wzajemnej 

współpracy. 

§ 4. Celami szczegółowymi programu są:

1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców powiatu;

2) poprawa jakości  usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonywania 

poprzez włączenie organizacji do ich realizacji;

3) pełniejsze  zaspokojenie  potrzeb  społecznych  poprzez  poprawę  jakości  życia 

mieszkańców powiatu;

4) umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  współtworzenia  i  współ-

odpowiedzialności  za społeczność lokalną.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5.  Współpraca powiatu z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości  –  oznacza  to,  że  powiat  powierza  organizacjom  realizację  zadań 

własnych,  a  organizacje  zapewniają  ich  wykonanie  w  sposób  ekonomiczny, 

profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron – oznacza to, że współpraca powiatu z organizacjami kształtowana 

będzie z poszanowaniem wzajemnej  autonomii  i  niezależności  w swojej  działalności 

statutowej; 

3) partnerstwa  –  oznacza  to  współpracę  podmiotów  w  rozwiązywaniu  zdefiniowanych 

problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) efektywności  –  oznacza  to  wspólne  dążenie  do  osiągnięcia  możliwie  najlepszych 

efektów realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawności - oznacza to stosowanie przejrzystych reguł współpracy 

opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU



§ 6. 1. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu, 

w szczególności w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego,  ochrony i  promocji  zdrowia,  pomocy 

społecznej oraz ochrony środowiska i przyrody.

2.  Podstawowym  kryterium  decydującym  o  podjęciu  współpracy  z  organizacjami  jest 

prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie powiatu lub na rzecz jego 

mieszkańców,  jak  również  wykazana  efektywność  i  skuteczność  w  realizacji  założonych 

celów oraz posiadane zasoby.

§ 7.  Realizatorami programu są:

1) Rada Powiatu Legnickiego;

2) zarząd;

3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu bądź na 

rzecz jego mieszkańców;

4) wydziały merytoryczne w zakresie :

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury 

fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia, promocji powiatu, 

pomocy                             w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych – Wydział  

Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy;

b) pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy;

c) ekologii  i  ochrony  środowiska  –  Wydział  Architektury  i  Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Legnicy;

d) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł 

w  szczególności  z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej  –  Samodzielne 

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich w  Starostwie Powiatowym w Legnicy. 

FORMY WSPÓŁPRACY

§  8. 1.  Współpraca  powiatu  z  organizacjami  będzie  miała  charakter  finansowy  lub 

pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym odbywać się będzie poprzez:

1) wspieranie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w budynkach będących własnością 

powiatu, w tym na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.



3. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywać się będzie poprzez :

1) obejmowanie  patronatem  Starosty  Legnickiego  przedsięwzięć  realizowanych  przez 

organizacje;

2) zawieranie porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć;

3) użyczanie, w miarę posiadanych możliwości, lokali w budynkach będących własnością 

powiatu;

4) wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków;

5) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

6) tworzenie,  w  miarę  potrzeb,  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym 

i  inicjatywnym,  złożonych  z  przedstawicieli  organizacji  oraz  przedstawicieli  organów 

powiatu;

7) promocję  działalności  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego 

z terenu powiatu;

8) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem;

9) współpracę w zakresie promocji powiatu;

10)współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

11) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§  9.   Ustala  się  do  realizacji  we  współpracy  z  organizacjami  następujące  priorytetowe 

zadania publiczne:

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranie:

a) imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla 

rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;

b) edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę dzieci i młodzieży; 

c) realizacji prac remontowo – konserwatorskich wnioskowanych obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków.

2) w zakresie kultury fizycznej wspieranie:

a) organizacji masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa sportowego 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim;



b) działań,  imprez sportowych o zasięgu powiatowym promujących kulturę fizyczną 

wśród dzieci i młodzieży.

3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa wspieranie:

a) organizacji  imprez  turystyczno  –  rekreacyjnych  o  zasięgu  ponadgminnym, 

powiatowym i wyższym;

b) tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji turystyki;

c) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie kolonii i półkolonii; 

 

4) w zakresie promocji i ochrony zdrowia wspieranie:

a) profilaktyki i edukacji w zakresie chorób nowotworowych; 

b) edukacji z zakresu HIV/AIDS; ochrony zdrowia psychicznego;

c) propagowania  stylu  życia  wolnego  od  nałogu  palenia  papierosów,  używania 

wyrobów  tytoniowych oraz  spożywania napojów alkoholowych; 

5) w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej:

a) ochronę rodziny i praw dziecka;

b) przeciwdziałanie patologiom;

c) wspieranie  działań  na  rzecz  zwiększenia  dostępu  osób  niepełnosprawnych  do 

szeroko  pojętej  rehabilitacji  połączonej  z  wypoczynkiem,  uczestnictwa  w  życiu 

społeczności lokalnej;

d) likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie podjazdów, chodników dla osób 

niepełnosprawnych; 

e) wspieranie  imprez  kulturalno  -  sportowych  i  integracyjnych  dla  osób 

niepełnosprawnych oraz działań wspierających osoby niepełnosprawne;

f) integrację  i  reintegrację  zawodową  oraz  społeczną  osób  niepełnosprawnych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych;

g) działania na rzecz osób starszych – wolontariat;

h) rozwiniecie  działalności  wolontariackiej  -  współpraca  ze  szkołami 

ponadgimnazjalnymi;

i) działania na rzecz mniejszości narodowych.



6) w zakresie ekologii i ochrony środowiska wspieranie:

a) edukacji  ekologicznej  oraz  propagowania  działań  proekologicznych  i  zasad 

zrównoważonego rozwoju;

b) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami;

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. Postanowienia niniejszego programu obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 

roku i dotyczą zadań, których realizacja rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2012 roku.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§  11.  1  Zlecanie  zadań  publicznych  organizacjom  obejmuje  w  pierwszej  kolejności  te 

zadania,  które  program  określił  jako  priorytetowe  i  odbywa  się  po  przeprowadzeniu 

otwartego konkursu chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Konkursy ogłaszane są przez zarząd i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy.

3. Konkurs ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl, 

na  stronie  internetowej  powiatu  http://www.powiat-legnicki.eu w  zakładce  organizacji 

pozarządowych  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  w  Legnicy  przy  Placu 

Słowiańskim 1. 

4. Na wniosek organizacji zarząd może jej zlecić realizację zadania z pominięciem konkursu 

zgodnie z przepisami ustawy.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 12. Wysokość środków finansowych na realizację zadań zlecanych organizacjom określa 

uchwała budżetowa powiatu na rok 2012.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

§ 13 1.  Wszelkie uwagi,  wnioski,  propozycje dotyczące bieżącej  realizacji  programu oraz 

konieczność jego zmian przedstawiciele organizacji zgłaszają zarządowi za pośrednictwem 

dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy.

http://www.powiat-legnicki.eu/
http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/


2. Wydziały merytoryczne, jednostki organizacyjne powiatu współpracujące z organizacjami 

w  zakresie  swoich  właściwości  monitorują  realizację  programu  i  odpowiadają  za 

przeprowadzanie kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawozdanie 

wraz  z  propozycjami  zadań  na  kolejny  rok  do  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Legnicy. 

3. Sprawozdanie jest sporządzane przez dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Legnicy na podstawie pisemnych sprawozdań składanych przez 

wydziały  merytoryczne  oraz  jednostki  podległe  i  umieszczone  na  stronie  internetowej 

Starostwa  Powiatowego  w  Legnicy  oraz  przedkładane  przez  Zarząd  Radzie  Powiatu 

Legnickiego.  

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU

§ 14.  1.  Projekt  programu opracowuje  Wydział  Edukacji  i  Spraw Społecznych  Starostwa 

Powiatowego  w  Legnicy  we  współpracy  z  wydziałami  merytorycznymi  i  jednostkami 

organizacyjnymi stosownie do ich właściwości.

2. Program poddany jest konsultacjom z organizacjami w oparciu o uchwałę Rady Powiatu 

Legnickiego  Nr XXXII/171/2010 z  dnia  24  czerwca  2010  r.  w  sprawie  określenia 

szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub 

z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  aktów  prawa  miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

KOMISJA KONKURSOWA – TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 15 1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

oraz szczegółowy regulamin i tryb jej pracy następuje w oparciu o odrębną uchwałę zarządu.

2. W skład komisji konkursowej o której mowa w ust. 1 wchodzi:

 1) dwóch przedstawicieli zarządu;

 2)  jeden  przedstawiciel  organizacji,  z  wyłączeniem  osób  reprezentujących  organizacje 

biorące udział w konkursie.

3. W pracach komisji  konkursowej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby 

posiadające  specjalistyczną  wiedzę  w  dziedzinie  obejmującej  zakres  zadań  publicznych 

objętych konkursem.

§ 16.  Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

§  17.  Komisja  konkursowa  obraduje  na  posiedzeniu  zamkniętym  bez  udziału  oferentów. 

Termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej określa jej przewodniczący.



§ 18. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) weryfikacja  wyników oceny formalnej  ofert  przeprowadzonej  przez 

wydział/jednostkę właściwy merytorycznie;

2) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z 

zapisem art. 15 ust. 1 ustawy;

3) sporządzenie listy rankingowej ocenianych ofert;

4) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

§ 19.  Ocena merytoryczna  ofert  odbywa  się  w oparciu o  kryteria  ustalane przez zarząd 

w drodze uchwały i podawane do wiadomości w ogłoszeniu konkursowym. 

§ 20. Z prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół, który wraz z projektem uchwały 

w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji przedkładany jest zarządowi.

§ 21.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 22.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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