
Uchwała Nr XXXIV/195/2017 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 25 października 2017 roku 
 
 
 

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2018 - 2020 

 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.1817 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na lata 2018 - 2020”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

/-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/195/2017 

 Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 25 października 2017 roku 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I  INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO  

NA LATA 2018 - 2020 

 

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. Szczególne znaczenie 

w działalności organizacji pozarządowych ma wymiana doświadczeń,  

jak też współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a w szczególności  

z organami samorządu terytorialnego.  

Program współpracy na lata 2018 - 2020 jest dokumentem określającym w perspektywie 

wieloletniej cele, zakres przedmiotowy, okres i sposób realizacji programu oraz wysokość 

środków planowanych na jego realizację. Wieloletni Program współpracy został opracowany  

po raz pierwszy, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z realizacji rocznych Programów.  
 
 

CELE PROGRAMU 
 

§ 1. 
 

1. Celem głównym Programu jest budowanie oraz umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem 

Siedleckim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz 

wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów i wspólnym dążeniu do 

skutecznej oraz efektywnej realizacji zadań publicznych odpowiadających lokalnym potrzebom. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców powiatu siedleckiego, 

2) uzupełnianie działań Powiatu w zakresie realizacji zadań publicznych oraz rozwijanie 

współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, 

3) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych, 

4) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz powiatu siedleckiego 

i jego mieszkańców, 



5) wspieranie i wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów oraz rozwój 

wolontariatu. 

 
 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 
 

§ 2. 
 
1. Współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych 

w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności  

w zakresie zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do ustawowego  

i terytorialnego zakresu działania powiatu.  

2. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest: 

1) określenie potrzeb społeczności lokalnej oraz sposobów ich zaspokajania, 

2) tworzenie systemowych rozwiązań lokalnych problemów społecznych, 

3) poprawa efektywności działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej, 

4) realizacja zadań publicznych. 

 
 

 

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 3. 
 

Niniejszy Program obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 4. 
1. Program realizowany jest przez: 

1) wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych działań, 

2) współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji, 

3) promowanie działań organizacji na stronie internetowej powiatu, 

4) prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie powiatu, 

5) pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń oraz 

mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działalności 

organizacji, 

6) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Niniejszy Program realizowany będzie w oparciu o roczne Programy współpracy.  

 



WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 
 

§ 5. 
 

1. Na realizację zadań objętych niniejszym Programem prognozuje się kwotę w wysokości 

1.236.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych) łącznie  

na lata 2018 – 2020 (w tym: rok 2018 – 412.000,00; rok 2019 - 412.000,00; rok 2020 - 

412.000,00). 

2. Ostateczną wysokość środków finansowych na realizację Programu określą uchwały 

budżetowe na lata 2018, 2019, 2020.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

/-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 


