
                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr XIII/70/2007 
                     Rady Powiatu Nowodworskiego 

                                                                                     z dnia 29.11.2007 roku 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY  
POWIATU NOWODWORSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 
W 2008r. 

 
 

 I. WSTĘP 
 

 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.   



III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Podstawą prawną Programu Współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2008 zwanego dalej „Programem” jest art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 

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

873 z późn. zm.) 

 

§2 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

a)  ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

b) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Nowodworski 

c) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Nowodworskiego 

d) Staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Nowodworskiego  

e) Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Nowodworskiego  

f) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 

działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

g) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1d ustawy z dnia 26 

listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 

h) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§3 

 

1. Obszar współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę 

zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Powiat Nowodworski i organizacje pozarządowe współpracować będą głównie w takich 

dziedzinach jak: 

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

wyrównywanie szans tych osób i rodzin, 

b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, 

c)ochrona i promocja zdrowia, 



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

zwolnieniem z pracy, 

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

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

g) nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

h) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

i) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

j) ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

k) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

l) ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

§4 

 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, 

zadań publicznych poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

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. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej;  

§5 

 

1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny  w składzie zwany dalej „Zespołem: 

a) czterech przedstawicieli organizacji powołanych spośród tych, które zgłoszą chęć pracy                     

w zespole, 

b) dwóch przedstawicieli desygnowanych przez Starostę, 

c) dwóch przedstawicieli Rady  

d) koordynator ds. Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi 

 



 

 

 

2. Do zadań Zespołu należy m.in.: 

 

a) dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Powiatu wobec organizacji pozarządowych, 

b) współpraca z Powiatem w zakresie opiniowania projektów uchwał dotyczących sektora, 

pozarządowego 

c) wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. 

 

3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta. 

4. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał. 

5. Uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Zespołu. 

6. Praca w ramach Zespołu wykonywana jest nieodpłatnie. 

 

§6 

 

1. Funkcje koordynatora współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi pełni dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 

2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

 

a) organizacyjne przygotowanie działań Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, przedstawienie wniosków w tym zakresie Staroście oraz Radzie  

b) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy Powiatu                      

z organizacjami pozarządowymi, 

c) przygotowanie i przedstawianie Radzie corocznego sprawozdania ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

d) przygotowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu                          

z organizacjami pozarządowymi 

e) organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

 

3. Organizacyjną i techniczną obsługę Zespołu Konsultacyjnego zapewnia  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

 



 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

§7 

 

1. Współpraca Powiatu z organizacjami oparta jest na zasadach dobra wspólnego, partnerstwa, 

suwerenności stron, uczciwej konkurencji i jawności. 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych  mogą przybierać formy: 

 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji, lub 

b) wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

3. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

4. Lista zadań wymienionych w  §3  informuje organizacje o podstawowych priorytetowych 

kierunkach działań w 2008r. 

5. Otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu, który ustala szczegółowe zadania i wysokość 

dotacji oraz warunki konkursu. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i wyznacza komórki 

organizacyjne do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań. 

6. Przed podjęciem uchwały Zarząd Powiatu zasięga opinii Komisji Oceniającej złożone oferty,                

w skład której wchodzą: 

a) przedstawiciel właściwej merytorycznie Komisji Rady Powiatu, 

b) Skarbnik, 

c) kierownik właściwego merytorycznie wydziału urzędu lub osoba przez niego wskazana. 

 

Członkami Komisji Oceniającej powołanej w  celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą 

być osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie dotacji. 

 

7. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich 

materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowania zadania przez Powiat. 

8. Z podmiotami, których oferty zostały przyjęte do realizacji, podpisywana jest umowa, która 

szczegółowo określa zasady jego realizacji.   

 

     

                                                                                                                                   

 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§8 

 

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom aniżeli przewidziany w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

 

 

 

  

 

 

 


