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XXXIY/255/2010Uchwala Nr .

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
ze zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego, uchwala co następuje:

Uchwala się Program współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20 l Ow brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

Traci moc Uchwała Nr XXIXI180/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.



Podstawą prawną Programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.

873 ze zm.). W/w ustawa nałożyła na powiaty obowiązek uchwalenia i realizacji corocznych

programów na rzecz współpracy samorządów z organizacjami prowadzącymi działalność

w zakresie pożytku publicznego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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Załącznik

do Uchwały Nr .. XXXJl./.?5.5/.?9J.Q ...

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia "0 ~oĘ.. Jo\lot~goQo.o2Q~oQ.r:.,.o .

PROGRAM WSPÓŁPRACY

POWIATU NOWODWORSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

IO WOLONTARIACIE

NA ROK 2010
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Istotną cechą społeczeństwa demokratycznego jest system form samoorganizacji

obywatelskiej. Organizacje obywatelskie poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału

obywateli w życiu społeczności lokalnej, integrują ją i aktywizują. Pełnienie przez organizacje

obywatelskie różnych funkcji społecznych powoduje, iż szczególnego znaczenia nabiera zarówno

wymiana doświadczeń między nimi, jak też współpraca sektora pozarządowego z sektorem

publicznym, w tym szczególnie z organami samorządu terytorialnego.

Samorząd Powiatu Nowodworskiego, przekonany o korzyściach płynących

z dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w różnych formach

i zakresach współdziałały w realizacji zadań publicznych Powiatu określonych w ustawach, mając

na względzie podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, deklaruje wolę

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

publiczną w oparciu o wspólnie przyjęte założenia niniejszego programu.

II. CELE I EFEKTY

Głównym celem współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi

jest kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, wspieranie organizacji

pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych oraz wspieranie rozwoju tego sektora

poprzez wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej.

Realizacja powyższego celu powinna przyczynić się do rozwoju aktywności obywatelskiej

mieszkańców powiatu, umocnienienia w nich odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne,

tworzenia więzi społecznych i tym samym budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz

efektywne zaspokajanie potrzeb różnych grup społecznych.

Pełne włączenie się organizacji pozarządowych w działania samorządu w sferze pożytku

publicznego z jednej strony i wykorzystanie przez powiat zasobów, jakimi dysponują organizacje

pozarządowe z drugiej strony, pozwoli w efekcie upowszechnić model realizacji zadań

publicznych w drodze współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną oraz budować

dialog obywatelski.
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Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
2) innych podmiotach - rozumie się przez to podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.

Nr 96, poz. 873 ze zm.),
3) komisji oceniającej - rozumie się przez to komisję powołaną do rozpatrywania i opiniowania

ofert wpływających na otwarte konkursy ofert,

4) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Nowodworski,

5) Programie - rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Nowodworskiego,
7) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Nowodworskiego,
8) Staroście - rozumie się przez to Starostę Powiatu Nowodworskiego,
9) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
10) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U.

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
11) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Nowodworskiego.

§2

1. Podstawę prawną Programu stanowi art. 5 ust.3 ustawy.
2. Adresatami Programu są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

3. Realizatorami Programu są:
1) Rada,
2) Zarząd,
3) Starosta,

4) komisje konkursowe,
5) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6) Zespół Konsultacyjny.

§3

1. Obszar współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami obejmuje
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2. Powiat i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty współpracować będą głównie w takich

dziedzinach jak:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych osób i rodzin,

2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy,

5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6) działalność wspomagająca rozwój wsPÓlnot i społeczności lokalnych,

7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

9) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

10) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

11) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji.

§4

Współpraca pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami będzie

prowadzona w szczególności poprzez:

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań publicznych,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu

zharmonizowania tych kierunków,

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do

zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji,

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz przedstawicieli

właściwych organów administracji publicznej;

§5
1. Dla zapewnienia lepszej wsPÓłpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz
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innymi podmiotami powołuje się Zespół Konsultacyjny zwany dalej Zespołem w składzie:

1) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów - powołanych

spośród tych, które zgłoszą chęć pracy Zespole,
2) dwóch przedstawicieli desygnowanych przez Starostę,
3) dwóch przedstawicieli Rady,
4) koordynator ds. współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.

2. Do zadań Zespołu należy m.in.:

1) dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Powiatu wobec organizacji pozarządowych

oraz innych podmiotów,
2) współpraca z Powiatem w zakresie opiniowania projektów uchwał dotyczących sektora,

pozarządowego,

3) wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych oraz innych

podmiotów.
3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.

4. Zespół podejmowane decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
6. Praca w ramach Zespołu wykonywanajest nieodpłatnie.
7. Organizacyjną i techniczną obsługę Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Mazowieckim

§6

1. W celu zagwarantowania harmonijnej i prawidłowej współpracy pomiędzy Powiatem

a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustanawia się Koordynatora
ds. współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej Koordynatorem.

2. Funkcję Koordynatora pełni Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim.

3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) organizacyjne przygotowanie działań Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przedstawienie wniosków w tym zakresie

Staroście oraz Radzie,
2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy Powiatu

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
3) przygotowanie i przedstawianie Radzie corocznego sprawozdania ze współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

4) przygotowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,


