Uchwała Nr 136.289.2014
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia programu animacji partnerstw i inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.
U.
z
2010
r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się program animacji partnerstw i inicjatyw lokalnych, stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leskiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 136.289.2014
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM ANIMACJI PARTNERSTW I INICJATYW LOKALNYCH

Przepisy ogólne
§1
Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Leski,
2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, działające na terenie Powiatu
Leskiego,
3) ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
4) Biurze – należy przez to rozumieć Biuro ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Starostwa Powiatowego w Lesku,
5) partnerstwie – należy przez to rozumieć współpracę podjętą pomiędzy różnorodnymi
partnerami, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały planują, wdrażają i realizują
określone działania i inicjatywy, którego celem jest rozwój zakresu i form współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
§2
1. Program animacji partnerstw i inicjatyw lokalnych, zwany dalej: „programem animacji”,
określa zasady i formy wsparcia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i celów działania,
ukierunkowanych na poprawę jakości i efektywności działania tych organizacji.
2. Program stanowi nieodpłatną instytucjonalną, pozafinansową formę pomocy, kierowaną do
pomiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego programu.
3. Celem niniejszego programu jest rozwój zakresu i form współpracy z organizacjami
pozarządowymi, polegający na wspieraniu i pomocy dla organizacji pozarządowych już
istniejących oraz na pomocy w tworzeniu nowych, oparty na rozbudowie sieci społecznej i
dobrej wewnętrznej komunikacji, prowadzącym do kształtowania się demokracji
uczestniczącej, będącej podstawą zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot programu, zasady oraz formy jej realizacji
§3
Program animacji określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) sposób realizacji programu.
§5
1. Celem głównym jest stworzenie płaszczyzny do budowania, rozwijania i umacniania
partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Leskim.
2. Działania animacyjne mają na celu w szczególności:
1) zachęcanie członków społeczności lokalnej do samorozwoju, uczenia się i aktywności,
2) podniesienie efektywności działań lokalnych organizacji pozarządowych,
3) zwiększenia skuteczności działania organizacji pozarządowych,
4) maksymalizacja potencjału partnerstwa,
5) lepsze zrozumienie potrzeb organizacji pozarządowych przez lokalne władze
i partnerów.

§6
Powiat realizuje zadania w oparciu o zasady:
1) zasadę pomocniczości,
2) zasadę suwerenności stron,
3) zasadę partnerstwa,
4) zasadę uczciwej konkurencji,
5) zasadę jawności.
§7
Zasada pomocniczości oznacza, że Powiat uznaje prawo organizacji pozarządowych do
samodzielnego definiowania i rozwiazywania problemów społeczności, określania sposobów
realizacji zadań.
§8
Zasada suwerenności stron oznacza, że Powiat szanuje i respektuje niezależność organizacji
pozarządowych, działających w ramach określonych przepisami, procedurami czy
programami.

§9
Zasada partnerstwa oznacza, że Powiat uznaje organizacje pozarządowe za równoprawnych
partnerów w pracy na rzecz rozwoju Powiatu w identyfikowaniu i definiowaniu problemów,
wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania.
§ 10
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że Powiat udziela wszystkim zainteresowanym
podmiotom tych samych informacji odnośnie wszystkich działań, a także stosuje jednakowe
kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych.
§ 11
Zasada jawności oznacza, że Powiat udostępnia informacje na temat programów i procedur
wspierania organizacji pozarządowych realizowanych przez Powiat.
§ 12
Cel główny oraz cele szczegółowe programu animacji partnerstw lokalnych realizowane są
w sposób określony w uchwałach:
1) w sprawie ustalenia procedury wykorzystania narzędzi informacyjno-promocyjnych
będących w dyspozycji Powiatu Leskiego przez organizacje pozarządowe,
2) w sprawie ustalenia procedury wykorzystania majątku i infrastruktury Powiatu
Leskiego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim,
3) w sprawie ustalenia programu wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych,
4) w sprawie ustalenia procedury świadczenia usług szkoleniowo-doradczych dla
organizacji pozarządowych.
§ 13
Obsługę w zakresie realizacji programu zapewnia Biuro.

