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Uchwała Nr -

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia . £ 3. .scwłois. .2293. eo *u

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego 
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 podstawie art. 12 ust. 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 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 5 ust. 3 

'w  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz.873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 iNr210, poz. 2135; 
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; 
z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2009 r. Nr 209, poz. 1316, Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100) Rada 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego 
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, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W myśl 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 z późn. zm.) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, czyli podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 tejże ustawy.

Priorytetem Powiatu Łowickiego jest współpraca z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu zaspokajania 

potrzeb i rozwiązywania problemów mieszkańców, a także rozwoju 

i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Program na 2010 rok określa formy, zasady 

i kierunki współdziałania administracji publicznej z trzecim sektorem.
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Załącznik
do uchwały Nr -1MY/32S/2QQ9 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia ?.1. g r a n ia  2-309 roku

Roczny Program Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego 

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

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Ustawie -  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

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

2) Organizacjach -  rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy,

3) Programie -  rozumie się przez to Roczny Program Współpracy na 2010 rok Powiatu 

Łowickiego z organizacjami, o których mowa w punkcie 2,

4) Powiecie -  rozumie się przez to Powiat Łowicki,

5) Zarządzie -  rozumie się przez to Zarząd Powiatu Łowickiego,

6) Dotacji -  rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 

z późn. zm.),

7) Konkursie -  rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 

Ustawy.



§ 2

Program określa zakres, formy i zasady współpracy Powiatu z Organizacjami, a także 

priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy 

publicznej.

Rozdział II 
Cele Programu

§3

1. Głównym celem Programu jest budowanie i wzmacnianie dialogu społecznego pomiędzy

Organizacjami a Powiatem Łowickim.

2. Cele szczegółowe Programu to:

1) wzmocnienie współpracy administracji publicznej z Organizacjami,

2) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnych,

3) promocja i rozwój potencjału sektora pozarządowego w Powiecie Łowickim poprzez 

zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych,

4) efektywne dystrybuowanie środków z budżetu samorządowego poprzez rozpoznanie 

faktycznych potrzeb społeczności lokalnych przez Organizacje,

5) zwiększanie kompetencji pracowników Powiatu i Organizacji w zakresie realizowania 

lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów 

społecznych.

Rozdział III

Priorytetowe zadania publiczne uwzględniające przedmiotowy zakres współpracy

§4

Przedmiot współpracy na rok 2010 obejmuje następujące zadania:

1) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
a) wspieranie rozwoju młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw 

badawczych i twórczych uczniów szkół/placówek oświatowych,



Rozdział IV 

Formy współpracy

§5

Współpraca pomiędzy Powiatem a Organizacjami Pozarządowymi odbywać się będzie 

w następujących formach:

1) wspieranie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 

w celu ich zharmonizowania poprzez:

a) stałą współpracę z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Łowickiego,

b) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym Powiatu.

3) organizowanie szkoleń oraz promowanie realizowanych zadań na stronach 

internetowych Powiatu.

Rozdział V 

Zasady współpracy

§6

Powiat przy współpracy z Organizacjami kieruje się następującymi zasadami:

1) pomocniczości i suwerenności stron -  Powiat, respektując odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań 

publicznych podejmuje współpracę z tymi Organizacjami, wspiera ich działania 

oraz umożliwia realizację zadań publicznych,

2) partnerstwa - Organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych, wypracowywaniu sposobu ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań 

publicznych na zasadach określonych w Ustawie,

3) efektywności i uczciwej konkurencji -  Zarząd dokonuje wyboru najefektywniejszego 

sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej 

konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w art. 33 i art. 35 ust. 3 ustawy 

o finansach publicznych,



b) integracja społeczna pełno - i niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjno- 

wychowawcze,

c) aktywizacja i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca obywatelskie 

inicjatywy lokalne.

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia

a) działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia, m. in. podniesienie 

świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu 

zdrowego stylu życia i możliwościach oddziaływania na własne zdrowie.

3) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

a) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki,

b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości 

regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,

c) wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Powiatu Łowickiego,

d) promocja produktów regionalnych i tradycyjnych.

5) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu 

Łowickiego,

b) koordynacja powiatowych turniejów i rozgrywek wynikających z kalendarza 

imprez sportowych,

c) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (m.in. szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo),

d) organizacja imprez sportowo -  rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży 

ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

e) uczestnictwo reprezentacji Powiatu Łowickiego w imprezach regionalnych 

i ogólnopolskich, organizacja obozów szkoleniowych.



4) jawności -  informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z Organizacjami 

oraz o kosztach realizacji zadań publicznych zamieszczane będą na stronach 

internetowych Powiatu

5) legalności -  wszelkie działania Powiatu i Organizacji odbywają się w granicach 

i na podstawie przepisów prawa.

Rozdział VI
Sposób realizacji Programu i postępowanie w sprawach o udzielenie dotacji

§7

Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom obejmuje zadania, określone 

w Programie i odbywa się po przeprowadzeniu Konkursh, chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób 

określony w odrębnych przepisach.


