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Roczny program współpracy ma mieć:

 1) cel główny i cele szczegółowe programu;

 2) zasady współpracy;

 3) zakres przedmiotowy;

 4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2

 5) priorytetowe zadania publiczne;

 6) okres realizacji programu;

 7) sposób realizacji programu;

 8) wysokość środków planowanych na realizację programu;

 9) sposób oceny realizacji programu;

 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert



Zasada 

pomocniczości

JEŻELI DANE ZADANIE PUBLICZNE MOŻE 
ZOSTAĆ EFEKTYWNIE WYKONANE PRZEZ 
ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ,
TO PODMIOT PUBLICZNY POWINIEN 
DOKONAĆ ZLECENIA TEGO ZADANIA NA JEJ 
RZECZ (Z DOFINANSOWANIEM LUB
Z CAŁKOWITYM SFINANSOWANIEM KOSZTÓW 
JEGO REALIZACJI).

POSTULAT WSPÓŁPRACY JST
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
WYWODZI SIĘ Z ZAŁOŻENIA,
IŻ W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM 
WŁAŚNIE TE ORGANIZACJE STANOWIĆ 
POWINNY BAZĘ DLA ROZWOJU LOKALNYCH 
SPOŁECZNOŚCI, GDYŻ SKUPIAJĄ 
NAJAKTYWNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ 
WRAŻLIWYCH NA SPRAWY SPOŁECZNE 
OBYWATELI DANEGO ŚRODOWISKA.



Zasada pomocniczości w praktyce



Zasada 

partnerstwa

WYPRACOWYWANIE WSPÓLNYCH 

(NGO’S I MIASTO) SPOSOBÓW 

RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI 

LOKALNYMI I POSZUKIWANIAMI 

SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZYWANIA, 

TO TAKŻE WSPÓLNE REALIZOWANIE 

ZADAŃ PUBLICZNYCH.

PARTNERSTWO WIĄŻE SIĘ

Z WYPRACOWANIEM STABILNEGO 

UKŁADU, W KTÓRYM STRONY 

ZAANGAŻOWANE (PARTNERZY) 

MAJĄ PRZYPISANĄ TAKĄ SAMĄ 

WAGĘ GŁOSU, BEZ WZGLĘDU

NA ICH RZECZYWISTĄ POZYCJĘ.



Zasada partnerstwa w praktyce



Cele szczegółowe programu

tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności oraz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym 
poprzez:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje



Cele szczegółowe programu

tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności oraz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym 
poprzez:
b) pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej 
na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej 
społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez 
struktury samorządowe



Cele szczegółowe programu

tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności oraz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym 
poprzez:
c) współpracę oraz integrację podmiotów 
realizujących zadania publiczne, szczególnie przez 
Gminę Legnica i organizacje pozarządowe



Cele szczegółowe programu

tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności oraz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym 
poprzez:
d) zwiększenie udziału sektora obywatelskiego
w kreowaniu polityki społecznej w mieście



Program współpracy kluczowym 

elementem strategii Miasta

w realizacji zadań publicznych…



Dziękuję za uwagę

a.bulicz@gmail.com


