
UCHWAŁA Nr __/__/2009
Rady Powiatu Legnickiego

    z dnia ____ 2009 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  na rok 2010

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 oraz z 2009 r. 
Nr 92, poz. 753) w związku z  art. 5 ust. 3 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 
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz.120), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi 

i  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2010,  zwany  dalej 

„Programem”.

§  2.  Ilekroć w Programie 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) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty 

o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Legnicki.

§ 3.  Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami powiat kierować się będzie zasadami 

pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji 

i jawności.

§ 4.  Współpraca  powiatu z organizacjami przyjmować będzie następujące formy:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

3) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

4) użyczania,  bądź  wynajmowania  na  preferencyjnych  warunkach  lokali  w  budynkach 

będących własnością powiatu, w tym na spotkania podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego;



5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków;

6) konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

7) tworzenia  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym,  złożonych 

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów powiatu;

8) organizacji konferencji problemowych, spotkań roboczych i szkoleń;

9) promocji  działalności  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego 

z terenu powiatu.

§ 5.  W 2010 roku ustala się do realizacji we współpracy z różnymi podmiotami, w tym przy 

udziale organizacji pozarządowych, następujące zadania:

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) upowszechnianie  i  popularyzacja  różnych  dziedzin  kultury  oraz  dziedzictwa 

kulturowego powiatu;

b) wspieranie  imprez  kulturalnych  o  charakterze  ponadgminnym  mających  istotne 

znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społecznej powiatu;

c) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży; 

d) promocja twórczości ludowej i umiejętności artystycznych;

e) działania  mające  na  celu  podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;  

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) wspieranie organizacji  masowych imprez ponadgminnych oraz współzawodnictwa 

sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim;

b) działania sportowe o zasięgu powiatowym promujące kulturę fizyczną wśród dzieci 

i  młodzieży,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rozgrywek  międzyszkolnych, 

mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje do mistrzostw wyższego szczebla; 

c) wpieranie  imprez  sportowych  o  zasięgu  powiatowym,  regionalnym,  krajowym 

i międzynarodowym, które stanowią sportową wizytówkę powiatu legnickiego;

3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

a) promocja walorów krajobrazowych powiatu oraz stref aktywności rozwojowych;

b) organizacja  imprez  turystyczno  –  rekreacyjnych  o  zasięgu  ponadgminnym, 

powiatowym i wyższym;



c) działania  mające na celu poprawę walorów kulturalno-rekreacyjnych  dla rozwoju 

turystyki  poprzez  przygotowanie  i  wypromowanie  atrakcji  turystycznych  powiatu 

legnickiego;

d) koordynacja i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych 

form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży;

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

f) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno-krajoznawczej. 

4) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

a) profilaktyka i edukacja w zakresie chorób nowotworowych; 

b) realizacja programów prozdrowotnych i badań profilaktycznych;

c) edukacja z zakresu HIV/AIDS; 

d) propagowanie  stylu  życia  wolnego  od  nałogu  palenia  papierosów,  używania 

wyrobów  tytoniowych oraz  spożywania napojów alkoholowych; 

5) w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej:

a) współfinansowanie  imprez  kulturalno-sportowych  i  integracyjnych  dla  osób 

niepełnosprawnych;

b) udzielanie  dofinansowania  na  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla  instytucji 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

c) wspieranie  działań  na  rzecz  zwiększenia  dostępu  osób  niepełnosprawnych  do 

szeroko  pojętej  rehabilitacji,  uczestnictwa  w  życiu  społeczności  lokalnej  oraz 

działań wspierających osoby niepełnosprawne;

d) współpraca z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapeutyczne oraz utworzenie 

kolejnych na terenie powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Legnickiego.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                         


