
Uchwała nr XXXVI/200/2009 
Rady Powiatu Rawskiego 

z dnia 30 grudnia 2009 roku 
 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz z 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. 4 ust. 1 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, 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 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 2004r. Dz. U. Nr 64poz. 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) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Program współpracy na rok 2010 z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 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 Rawskiego. 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, 
które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej 
ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.. 3 ust. 3. W roku 
2010 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. 
Zadania finansowe realizowane będą w zakresie rehabilitacji dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr XXXVI/200/2009 
   Rady Powiatu Rawskiego  
   z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2010 POWIATU 
RAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 ORAZ  Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3  

 
 

Wprowadzenie 
 

W każdym państwie demokratycznym szczególną rolę w życiu społecznym 
i gospodarczym pełnią organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. Organizacje te poprzez swoją działalność 
tworzą warunki do udziału obywateli w życiu swojej społeczności lokalnej, 
integrują ją, i aktywizują jak również potrafią skuteczniej i szybciej realizować 
zadania i rozwiązywać problemy niż instytucje do tego powołane. 
Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera potrzeba szerokiej współpracy  
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Samorząd powiatowy od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi  
i będąc przekonany o korzyściach płynących z tej współpracy będzie nadal ją 
kontynuował w oparciu o wspólnie przyjęte założenia. Wyrazem dążenia 
Powiatu Rawskiego do wspierania tej działalności jest „Program współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  
z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2009”. Program ten 
ma służyć do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na 
terenie Powiatu opartych na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
 

Cele 
 

Cel główny 
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, 
 o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie  a także wzmocnienie współpracy na 
rzecz realizacji ważnych celów społecznych. 
 
 
 



Cele szczegółowe 
1. Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na 

rzecz społeczności lokalnych. 
2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 

społecznej w powiecie. 
3. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej celem pełniejszego 

zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Rawskiego. 
4. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 

ustawy; 
5. Uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe. 
6. Realizacja zapisów dokumentów: 

- Strategia Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013 
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013. 

7. Wzmocnienie współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 wyżej 
cytowanej ustawy. 

 
Podmioty programu współpracy 

Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie 
Powiatu lub dla mieszkańców Powiatu podmioty,  które nie są jednostkami 
sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku:     
- organizacje pozarządowe, w tym: 

- stowarzyszenia; 
- fundacje; 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych 
(np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze) 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  

Przedmiot współpracy 
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych  

w zakresie zadań powiatu określonych w ustawach, a w szczególności  
w zakresie: 
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej; 

2. działalności charytatywnej; 
3. ochrony i promocji zdrowia; 
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 



8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom     

społecznym; 
12. ratownictwa i ochrony ludności; 
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 
 

Formy współpracy 
1. Współpraca o charakterze niefinansowym. 
Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy odbywać się 
będzie głównie w postaci niefinansowego wspierania ich działalności związanej 
z realizacją zadań Powiatu.  
Współpraca może być prowadzona w szczególności poprzez:  
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,  
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, 
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów 
administracji publicznej, 

4) udzielanie przez samorząd wsparcia  dla organizacji w formie  użyczenia 
sprzętu, bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe 
organizacji, 

5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami 
samorządu, 

6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych 
usług na rzecz społeczności lokalnej), 

7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,  

8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych 
źródeł, 

9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym 
planowaniu działań służących zaspokojeniu potrzeb; 

2. Współpraca o charakterze finansowym.  



Zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mogą być 
zlecane wybranej w drodze konkursu organizacji pozarządowej w formie 
wsparcia działalności związanej z realizacją powierzonych zadań. 
 

Zakończenie 
Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z 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 
wyrazem dążenia Powiatu do wspierania ich działalności. Program ten reguluje 
zakres współpracy oraz określa jej formy. 

Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą 
zgłaszać do Zarządu Powiatu Rawskiego. 
 


