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Zarz4du Powiatu CBjewskiego
z dnia 28 pazdziemika 2016 r.

PrograE wsp6lpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarz4do$Tmi
oraz podmiotami wymi€liorymi w rrt. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci poirytku
publicznego i o wolontariacie ra 2017 rok

S

l. Ilekrci

w Programie jest mowa o:

- rczumie siQ przez to ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnofui poirytku
publicanego i o wolontariacie (Dz. U. 22014 t., poz. I I l8 z p6zn. zn.),

1) ustawie

-

2) o samon4dzie powiato\rym rfilei7 przez lo rozumie6 zar6wno olgaJry samorz4dowe,
jak jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, realizuj4ce okeslone zadania
publicae, nale24ce do zadai powiah! w tym Starostwo Powiatowe w Grajewie,

i

3) Powiecie - rozumie sig przez to Powiat Grajewski,
4) Z,orzqdz:e - rcz,Jnrrie siQ W.ezto Z.arzdPowiatu Grajewskiego,
5) Radzie - rozumie sig przez to RadQ Powiatu Grajewskiego,

6)

i

o

orgaDizacjach pozarz4dowych
innych podmiotach
ndezy WEz to rozumieo
organizacje i podmioty, o kt6rych mowa w art, 3 ustawy, prcuadz4ce na obszarze powiatu
grajewskiego dzialalnosd pozytku publicaego w rozumieniu ustawy,

-

a

-

7) uczestDikach Programu
rozumie sig porz
organzaqe pozarz4dowe oraz illne
podmioty prowadz4ce dzialalnoCd pozr.tku publicznego, o l16rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustarvy,
8) dotacji - rczumie sig przez !o dotacjQ w rozumieniu art. 126,127 ust. I plt I [it. e oraz afl.
221 \$aW z dfia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych @2.U. 22013 r., pz. 885
zpbin zm.),

9) konkursie - rozumie

l0) o

siQ przez

sferze zadari publicznych

to konku$ ofed, o kt6rlm mowa w alt. I I ust. 2 ustawy,

-

nalezy przez to rozumiei zadania, o kt6rych mowa w art. 4

ustawy,
1

l) o zadaniach powiattr &ialania

naleLy przez to rozumiei zadania publiczne, nalez4ce do zakresu
powiatu wedlug ustawy o samorz4dzie powiatowym.

$ 2. Celen gl6wnym Programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami

wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy na 2017 rok jest efektywne wykorzystanie spoleczrej
akqlvnoici w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w Powiatu Grajewskiego.
$ 3. Celami szczeg6lowymi Progmmu s4:

l) ksztahowade demokratycznego ladu spolecznego w Srodowisku lokalnym

poprzez

budowanie partnerstwa migdzy administracj4 publiczn4 a organizacjami,
2) umacnianie w (wiadomoSci spolecznej poczucia wsp6lodpowiedzialnodci za spolecarosi
lokaln4 i realizacjg jej potrzeb,

3) stwarzanie warunk6w do zwiQkszania ak$rnosci spolecznej mieszkanc6w Powiatu w
celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
4) budowanie spoleczenstwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywnosci spolecanej
dorostych, mlodziezy i dzieci, w tym dzialan wolontarystycznych,
5) uzupetnianie paez organizaQe dzialan Powiatu
j ednostki samorz4dowe,

w zakesie nie

obejmowanym przez

6) zwigkszanie udzialu mieszkanc6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w,
7) poznanie Srodowiska organizacji w powiecie.
8) promowanie

&ialalnosci organizacji pozazqdowych.

$ 4. Wsp6lpraca Powiatu z organizacjami opiera siE na zasadach:

pomocniczoSci, ld6ra oznacz4 2e Starosta zleca realizacjg zadari publicznych,
a organlLzacje zapewtiaj4 ich wykonanie w spos6b profesjonalny, terminowy i spehiaj4cy
oczekiwania odbiorc6w,

1)

2) suwerenno3ci stron, kt6ra oziacz4 2e stosunki pomigdzy Powiatem a organizacjami s4
poszanowaniem wzajemnej autonomii
niezaleznoSci
swojej
ksztaltowa[e

z

i

w

dzialalnoSci statutowej,

orncza dobrowoln4 wsp6lpracA rownorzgdnych sobie podmiot6w
w rozwiq4rraniu wsp6lnie zdefiniowanych problemdw i osi4ganiu razem wytyczonych
cel6q zgodnie z tq zasd4 partieny dq24c do kompromisu, uwzglgdniaj4 zglaszaoe

3) partne$twa, k16re

uwagi, wyja{niaj4 rozbieznoici, wysluchuj4 siebie nawzajem, wymieniaja poglady,
konsulhrj4 pomysly, wymieniajE informacje, akqr[nie uczestniczq we wsp6lpracy,
4) efektywaosci, kt6ra oalacza, )E partnerry uzlajq za podstawowe kryterium zlecania
zadan publiczrych osi4ganie maksymalnych efekt6w z ponoszonych naklad6w,
5)

uczciwej konkurencji i jaumosci, co omacza w szczeg6lno3ci, 2,e panlr.erq s4 rzetelni
i uczciwi, dzialania i procedury s4 przejrzyste, decyzje s4 obiektlvne, wszyscy
potencjalni reall?3;totzy zadan publicanych maj4 jednakowy dostQp do infomacji
i jednakowe mozliwoSci ubiegania sig o dotacje.
$ 5. Zakres przedmiotowy Prcgiamu obejmuje sferq zadan publicmych, o kt6rych mowa

w art. 4 ust. I ustawy.
Wsp6lpaca Powiatu z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy odbywa siE w szczeg6lnosci w nastgpuj4cych formach :
S 6.

realizacji zadai publicznych na zasadach okeslonych w ustawie
lub odrybnych przepisach poprzez:
1. Zlecania organizacjom

a)

ecatia uczestnikom Programu realizacji zadari publicanych na zasadach okrcSlonych

w ustawie,
b) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci,
c) konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakrcsu ich dzialani4 projekt6w

akt6w oormatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici statutowej tych organizacji,
d) tworzenia Zespoh Inicjatywuo
e) zawieranie um6w o

-

Doradczo - Konsultacyjnego,

wykonatie inicjatywy lokalnej na zasadach okreSlonych w ustawie,

f) zawieranie um6w pafinemtwa okreslonych w ustawie z dnia 6 gudria 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
g) wsp6lpraca z Radami Dzialalnosci Poz)1ku Publicznego.
h) powierzanie wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji.
$ 7. Sfera priorytetowych zadan publicznych obejmuje zadania w zahesie:

Podtrzymrryania i upowszechniania tradycji narodowej, pielqgnowania polskoSci oraz
rozwoju SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
1,

a) rozbudzanie zamilowania do lokalnych tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych
(artystycznych) poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci, mlodzie2y i doroslych,

b) organizowanie i promowanie dzialan maj4cych na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowo-historyczne go,

i

imprez okolicznosciowych

i

patriotycmych przy
wspoludziale Srodowisk kombatanckich oraz wspieranie udziatu ich przedsrawicieli

c) organizowanie uroczystosci

w uroczysto(ciach patriotycznych.
2. Dzialaril

ia necz

i

a) organizowanie

os6b niepelnosprawnych:

promowanie !6znych

fom

integracji os6b niepehrcsprawnych

ze

Srodowiskiem,
b) organizowanie i promowanie dzialari maj4cych na celu zdanQ posta\tr spolecanych wobec
osob z niepelnosprawnosci4 inteleknralnq
c) popularyzacja osiqgnigd os6b niepelnosprawnych w tym na stronie intemetowej powiattl.
3.

Porz4dku

i

bezpieczeistwa publicarego oraz przeciwdzialania uzaleinieniom

i patologiom spolecanym:
a)

organizowanie r62norcdnych form spQdzania czasu wolnego, wypoczyrku letniego
zimowego z programem profilaktycznym dla &ieci i mtodzie2ry, w tym z rodzin
dysfimkcyjnych,

i

b) wspieranie <lzialari slui4cych harmonijnemu rozwojowi sprawnodci fizycznej
psychicanej wsr6d dzieci, mlodziezy i dorostych.
4. Wspiemnia i upowszechniania kultury
a) upowszechnianie

i

sfery

fizycaej:

kultury fizycznej poprzez propagowanie rctutych dysc,?lin sportowych

E{r6d dzieci, mlodziezy i doroslych,
b) promocja dzialari trener6w, instruktor6w omz sportowc6w osi4gaj4cych wybitne
we wsp6lzawodnictwie sportowym.
5. Dzialalnosd na rzecz os6b w wieku emerytalnym:
a) wspierarie

inicjatyw srodowiska ludzi starszych,

b) oiganizowanie

dzialai edukacyjnych, profi laktycznych i integracyj[ych,

6. Wspierania i upowszechniania dzialalno3ci na rzecz rodziny,

wyniki

