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Wstęp 
 

Organizacje pozarządowe są zakładane przez najaktywniejszych i najbardziej wrażli-
wych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, dla wyrażenia swoich potrzeb, aspi-
racji, udzielania sobie nawzajem pomocy. 

 Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Makowskim służy 
wdrażaniu obywatelskiego monitoringu demokracji, rozszerzaniu dialogu obywatelskiego 
i zwiększaniu udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych władz. Istnieje, więc potrzeba 
wspólnej debaty i partnerstwa wszystkich uczestników życia publicznego, która prowadzi do 
wypracowania rozwiązań społecznych w oparciu o przyjęte założenia niniejszego programu. 

Niniejszy Program jest dokumentem ramowym, określa przejrzyste zasady, zakres i for-
my tej współpracy oraz stanowi propozycję dla wszystkich organizacji, które wyrażą wolę 
współpracy na rzecz powiatu makowskiego i jego mieszkańców. Porządkuje ważną przestrzeń 
aktywności obywatelskiej, a zarazem istotny fragment realizacji podstawowych zadań Powia-
tu Makowskiego.  

 
 

    ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne  

 
§ 1. 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 
2) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);  
3) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy; 
4) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;  
5) powiecie – rozumie się przez to Powiat Makowski; 
6) radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Makowie Mazowieckim; 
7) staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Makowskiego; 
8) skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Powiatu Makowskiego; 
9) stronie internetowej – rozumie się przez to adres internetowy www.powiat-makowski.pl; 
10) programie – rozumie się przez to program współpracy powiatu makowskiego na 2011 rok 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

11) komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe w celu zaopiniowania złożonych 
ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy.  
                                                

  ROZDZIAŁ II 
 Cel główny i cele szczegółowe  

  
§ 2. 

   
1.    Celem głównym programu współpracy jest zintensyfikowanie współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu makowskiego oraz pod-
noszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicz-
nych. 
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2.    Cele szczegółowe współpracy powiatu z organizacjami obejmują:  
1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 

lokalnych, w tym: 
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 
b) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych; 
c) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych; 
d) realizowanie ustawowych zadań samorządu; 
e) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności spo-

łeczności lokalnych; 
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 
g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców po-

wiatu; 
h) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 
i) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans z innymi 

podmiotami; 
j) uzupełnienie działań powiatu w zakresie nieobjętym przez struktury administra-

cji samorządowej; 
k) budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami. 

2) wspieranie i współpraca z ruchem organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich; 
3. Cele programu obejmują systemową zorganizowaną współpracę powiatu z organizacjami.  

 
 

ROZDZIAŁ III 
Zasady współpracy 

  
 § 3. 

 
1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego opiera się na zasadach, przy czym; 

1) zasada pomocniczości  –  oznacza, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań 
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjo-
nalny i terminowy; 

2) zasada suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem a organiza-
cjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności; 

3) zasada partnerstwa – zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na za-
sadach i w formach określonych w ustawie oraz z trybu wynikającego z odrębnych 
przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych 
powiatu makowskiego, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wyko-
nywaniu zadań publicznych; 

4) zasada efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najwięk-
szych efektów realizacji zadań publicznych; 

5) zasada uczciwej konkurencji – oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim 
podmiotom jednakowych informacji odnośnie wykonywanych działań; 

6) zasada jawności – Powiat udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o za-
miarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

7) zasada transparentności – Powiat przy współpracy z organizacjami kieruje się zasa-
dą przejrzystości. 
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ROZDZIAŁ IV 
Zakres przedmiotowy  

 
§ 4. 

 
1. Powiat współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 

ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami powiatu. 
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy powiatu z organizacjami 

jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie powiatu. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Formy współpracy pozafinansowej powiatu z organizacjami 

 
§ 5. 

 
1. Powiat w celu ułatwienia organizacjom nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współ-

pracy będzie współpracował z organizacjami poprzez: 
1)  zapraszanie przedstawicieli organizacji na sesje Rady Powiatu oraz do udziału w or-

ganizowanych spotkaniach, konferencjach lub seminariach, o tematyce związanej ze 
sferą działalności organizacji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych; 

2) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych także w Biuletynie In-
formacji Publicznej; 

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 
4) koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez; 
5) konsultowanie z organizacjami, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odpo-

wiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego stanowionych 
przez Radę Powiatu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmio-
tów zgodnie postanowieniami uchwały Nr XXXVII/245/10 Rady Powiatu w Makowie 
Mazowieckim z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia  zasad konsultowania 
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 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statuto-
wej tych organizacji i podmiotów; 

6) tworzenie, w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu; 

7) utworzenie i bieżące aktualizowanie na stronie internetowej powiatu makowskiego ba-
zy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu; 

8) udział we wspólnych inicjatywach organizowanych przez Starostwo Powiatowe i or-
ganizacje; 

9) udzielanie, w miarę możliwości wsparcia technicznego (np. telefonu, kserokopiarki 
faxu, komputera) będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz wsparcia orga-
nizacyjnego i merytorycznego; 

10) udzielenie pomocy w zakresie udostępnienia organizacjom pozarządowym lokali lub 
pomieszczeń w celu odbycia spotkań, szkoleń; 

11) zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji, odpowiednio do zakresu ich działa-
nia, w powoływanych zespołach opiniodawczych i komisjach konkursowych. 
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2. W Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządza-
nia Kryzysowego oraz Spraw Społecznych współpracującym z organizacjami wyznaczo-
ny jest pracownik odpowiedzialny za kontakt i współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi. Jego aktualne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej. 

 
§ 6. 

 
1. Starosta może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez 

organizacje. 
2. Starosta może udzielić organizacji lub projektowi danej organizacji pisemnej rekomendacji. 

 
§ 7. 

 
1. Powiat w miarę możliwości będzie zamieszczał informacje o organizacjach 

w wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych. 
2. Organizacje współpracujące z powiatem są zobowiązane do: 

1) promowania powiatu poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych 
i reklamowych dotyczących zadań finansowanych ze środków powiatu informacji 
o zaangażowaniu powiatu w realizację wspólnego projektu, a także herbu powiatu; 

2) informowania w trakcie wykonywania zadania o tym, że jest ono wspierane finansowo 
przez powiat. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Formy współpracy finansowej powiatu z organizacjami  pozarządowymi  
 

§ 8. 
 

1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach: 
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na sfinansowanie ich realizacji;  
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinan-

sowanie ich realizacji; 
3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określo-

nych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241); 

4) określonych w odrębnych przepisach. 
2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządo-

wym jest otwarty konkurs ofert oraz tryb określony w art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 
873, z późn. zm.).  

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu, który określa warunki konkursu oraz do-
konuje wyboru oferty i wyznacza komórki organizacyjne do sprawowania kontroli mery-
torycznej i finansowej nad realizacją zadań. 

4. Powiat może zawierać z organizacjami umowy o wspieranie lub o powierzenie zadań pu-
blicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

 
§ 9. 

1. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.). 
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2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji 
przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.  

 
§ 10. 

 
1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań, mieszczących się w zadaniach priorytetowych, o których mowa w § 11. 
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na: 

1) zadania i zakupy inwestycyjne; 
2) zakup gruntów; 
3) działalność gospodarczą; 
4) działalność polityczną i religijną; 
5) finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, 

w szczególności: zaległości i zobowiązań. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Priorytetowe obszary zadań publicznych  

 
§ 11. 

 
Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez powiat w 2011 roku to: 

1. Z zakresu promocji idei samorządowej oraz wspierania samoorganizacji obywatelskiej: 
1) wspieranie lokalnych społeczności oraz postaw prodemokratycznych  

i prospołecznych; 
2) wspieranie grup mieszkańców, instytucji i organizacji w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów i integracji; 
3) wspieranie inicjatyw i współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich; 
4) promocja gospodarcza powiatu. 

2. Z zakresu oświaty i wychowania: 
1) realizowanie programów dotyczących edukacji obywatelskiej i kultywowania tradycji, 
2) wspieranie programów dotyczących edukacji ekologicznej oraz upowszechniania 

wszelkich akcji związanych z promocją zdrowia i zdrowego trybu bycia; 
3) realizowanie programów wychowawczych m.in. poprzez organizowanie działań mło-

dzieży na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia wolontariuszy, 
prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą; 

4) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży; 
5) wspieranie realizacji programów przeciwdziałających przemocy rówieśniczej; 
6) realizacja programów rozwijających zainteresowania naukowe i artystyczne dzieci  

i młodzieży. 
3. Z zakresu polityki społecznej: 

1) rozwój inicjatyw pożytku publicznego w środowisku lokalnym: 
a) projekty wspierające lokalne organizacje pozarządowe, 
b) rozwój wolontariatu i aktywności społecznej obywateli. 

4. Z zakresu bezpieczeństwa: 
1) realizowanie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zacho-

wań „Razem Bezpieczniej”; 
2) popularyzowanie działań, których celem powinien być wzrost realnego bezpieczeń-

stwa oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
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5. Z zakresu zdrowia: 
1) wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej mającej na celu poprawę zdrowia 

mieszkańców powiatu; 
2) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej; 
3) wspieranie czynnego uczestnictwa w festynach, mitingach i innych imprezach o cha-

rakterze zdrowotnym; 
4) wzmacnianie  w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne, bli-

skich oraz wspólnoty lokalnej; 
5) budowanie właściwych zachowań w celu umacniania i podnoszenia świadomości 

zdrowotnej na temat zdrowego stylu życia; 
6) wspieranie działań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. 

6. Z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym ochrony zabytków: 
1) wspieranie akcji edukacyjnych budujących i wzmacniających świadomość wagi dzie-

dzictwa narodowego i kulturowego; 
2) wspieranie akcji edukacyjnych propagujących wiedzę o wydarzeniach historycznych 

Polski XX i XXI wieku; 
3) wspierania działań na rzecz ochrony zabytków; 
4) upamiętnienia martyrologii Polaków, wspieranie działań na rzecz kombatantów i ofiar 

wojny. 
7. Z zakresu ochrony środowiska: 

1) realizowanie programów dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa związanej 
z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu; 

2) wspieranie działań mających na celu ochronę obszarów i obiektów przyrodniczo cen-
nych.  

8. Z zakresu kultury fizycznej i sportu: 
1) propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży po-

przez organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych i mistrzostw powiatu; 

2) rozwijanie aktywności ruchowej i integracji osób niepełnosprawnych; 
3) rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach 

szkolenia sportowego. 
 

RODZIAŁ VIII 
Okres realizacji programu  

 
§ 12. 

 
1. Niniejszy program realizowany będzie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.  

 
RODZIAŁ IX 
Sposób realizacji  

§ 13. 
 

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 
1) Rada Powiatu – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy powiatu z organizacjami 

oraz określania wysokości środków na realizację tych zadań; 
2) Zarząd Powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,  

a w szczególności:  
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a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych powiatu ma-
kowskiego oraz powoływania Komisji Konkursowych, 

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie opinii  
Komisji Konkursowych. 

3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom powiatu; 

2.  Zarząd Powiatu Makowskiego realizuje program współpracy przy pomocy: 
a) pracownika ds. społecznych w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obron-

nych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych; 
b) dyrektorów komórek organizacyjnych poszczególnych wydziałów Starostwa Powia-

towego, oraz jednostek organizacyjnych dysponujących i umożliwiających tę pomoc. 
 

 
RODZIAŁ X 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
 

§ 14. 
 

1.  Na realizację Programu współpracy powiatu makowskiego na 2011 rok 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, Rada Powiatu prze-
widuje przeznaczyć 16.400,00 zł.(słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).   

 
 

RODZIAŁ XI 
 Sposób oceny realizacji programu 

 
§ 15. 

 
1. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu, dokumentacją dotyczącą ogłoszenia, 

przebiegu i wyników konkursu ofert, oraz spraw związanych z procedurą zawierania umów 
zajmuje się inspektor do Spraw Społecznych w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw 
Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych współ-
pracując z kierownikami merytorycznie odpowiedzialnych komórek organizacyjnych Staro-
stwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.  

2. Uzyskane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczą-
ce realizowanych projektów będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej i przyszłej 
współpracy Powiatu z organizacjami. 

3. Zarząd Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2012 roku przedłoży Radzie Powiatu sprawoz-
danie z realizacji programu współpracy, sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego. 

4.  Informacje o współpracy i sprawach istotnych dla partnerów udostępniane i rozpo-
wszechniane są na stronie internetowej www.powiat-makowski.pl. 
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RODZIAŁ XII 
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji społecznych  

 
§ 16. 

 
1. Przygotowanie programu objęło realizację następujących zadań:  

1) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od orga-
nizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych; 

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego; 

3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsul-
tacji; 

4) przedłożenie projektu programu Zarządowi Powiatu i właściwym komisjom Rady 
Powiatu w Makowie Mazowieckim. 

2.  Sposób konsultacji programu został określony uchwałą Nr XXXVII/245/10 Rady Powiatu 
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia  zasad konsultowania 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 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
i podmiotów. 

 
ROZDZIAŁ XIII 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert 

 
§ 17. 

 
1. Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych 

powiatu makowskiego Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową w celu zaopinio-
wania złożonych ofert w postępowaniu konkursowym.  

2. Komisja Konkursowa i jej Przewodniczący powoływana jest uchwałą Zarządu Powiatu, 
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.  

3. W skład komisji wchodzą: 
1) przedstawiciele organu wykonawczego; 
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.  

4. W składzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których kon-
kurs dotyczy, są to m.in.: 
1) przedstawiciel właściwej merytorycznie Komisji Rady Powiatu; 
2) skarbnik Powiatu; 
3) dyrektor właściwego merytorycznie wydziału Starostwa lub osoba przez niego wska-

zana. 
5. Skład Komisji Konkursowych i Regulamin jej pracy publikowany jest na stronie interne-

towej powiatu www.powiat – makowski.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sta-
rostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.  

6. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie.  
7. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.   
8. Organizacje, które przystąpiły do postępowania konkursowego, a nie otrzymały dotacji 

otrzymują o tym fakcie zawiadomienie w formie pisemnej.  
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ROZDZIAŁ XIV 
       Postanowienia końcowe 
 

§ 18. 
 
1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Powiatu w Makowie 

Mazowieckim. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.). 

 
 

Przewodniczący Rady 
        /-/ Roman Zakrzewski 
 
 
 


	PROGRAM WSPÓŁPRACYPOWIATU MAKOWSKIEGO NA 2011 ROK

