DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 10 grudnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW
Data: 10.12.2020 14:42:52

Poz. 6414
UCHWAŁA NR XXXI/181/2020
RADY POWIATU W OPOLU LUBELSKIM
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021- 2025”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. z 2020 r.
poz. 920) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Powiatu, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opolu Lubelskim
Piotr Burek
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Załącznik do uchwały
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
nr XXXI/181/2020
z dnia 30 listopada 2020r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA LATA 2021-2025

Opole Lubelskie 2020 r.
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Wstęp
Samorząd Powiatu Opolskiego uznaje aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań.
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z
elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu. Organizacje pozarządowe stanowią ważny element
kształtujący rozwój lokalnych społeczności, skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy
społeczne obywateli, liderów danego środowiska. Obszerny zakres działań, w jakie angażują się organizacje
pozarządowe, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych usług powodują, że powinny być one
postrzegane, jako cenny partner do współpracy dla jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi: wzmacnianie społecznej
świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań
oraz rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi
w
art.
3
ust.
3
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie powstał w oparciu o wymienioną ustawę i określa:
− cel główny i cele szczegółowe,
− zasady współpracy,
− zakres przedmiotowy,
− formy współpracy,
− priorytetowe zadania publiczne,
− okres realizacji Programu,
− sposób realizacji Programu,
− wysokość środków planowanych na realizację Programu,
− sposób oceny realizacji Programu,
− informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji,
− tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Proponowany Program jest dokumentem wyznaczającym politykę Powiatu Opolskiego wobec
organizacji pozarządowych i stanowi istotny element realizacji zadań
Powiatu.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu
polityki społeczno-finansowej Powiatu.
2.Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.
3.Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)„ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U.2020 poz.1057),
2)„organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i inne podmioty o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
§2
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Cel główny:
Budowa
i
wzmacnianie
partnerstwa
publiczno-społecznego
służącego
rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
b) racjonalne i celowe wykorzystanie publicznych środków finansowych,
c) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
d) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
e)wprowadzenie efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspakajanie potrzeb
lokalnej
społeczności,
f) integracja i współpraca podmiotów realizujących zadania publiczne.
§3
ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych,
a
organizacje
zapewniają
ich
wykonanie
w
sposób
ekonomiczny,
profesjonalny
i terminowy,
2) suwerenności stron, – co oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3) partnerstwa, – co oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności, – co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań
publicznych,
5) uczciwej konkurencji, – co oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie
wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania
tych
samych
kryteriów
przy
dokonywaniu
oceny
tych
działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6) jawności, – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu z organizacjami są
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowania decyzji.
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§4
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Przedmiotem współpracy Powiatu Opolskiego i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań
publicznych wymienionych w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu
zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu.
§5
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca
Powiatu
Opolskiego
z
organizacjami
pozarządowymi
i
podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie
w formie finansowej lub pozafinansowej.
1. Współpraca finansowa:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
zgodnie z procedurą określoną w ustawie, w trybie art. 19a,
3) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy (wniosek o realizację zadania
publicznego z własnej inicjatywy).
2. Współpraca pozafinansowa:
1. Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania
działań, poprzez:
-przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych, na
które
pozyskano
środki
finansowe
z
innych
źródeł,
niż
wynikające
z Programu,
-publikowanie na stronie internetowej Powiatu ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację.
2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; zgodnie z
postanowieniami Uchwały nr XXXIX/256/10 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami
pozarządowymi
innymi podmiotami.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli
właściwych organów powiatu.
5. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
6. Zawieranie umów partnerskich określonych w art. 28a ust. 1ustawyz dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.).
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7. Publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych: powiatu www.opole.lublin.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej https://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl.
8. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych dotyczących
powiatu, współorganizowanie konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń mających na celu
podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji.
9. Wydawanie na wniosek organizacji opinii i rekomendacji.
10. Obejmowanie patronatem honorowym Starosty Opolskiego imprez organizowanych przez organizacje.
11. Współpraca w zakresie promocji działań samorządu, promocji kultury powiatu, promocji ochrony zdrowia.
12. Współdziałanie z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z Unii Europejskiej.
13. Udzielanie pomocy przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji.
14. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Powiatu.
§6
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Ustala się następujące zadania priorytetowe powiatu, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie:
1. polityka społeczna, w tym pomoc społeczna:
1) zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną właściwej rehabilitacji poprzez
prowadzenie
ośrodków wsparcia, w tym środowiskowych domów samopomocy,
2) wspieranie rodziny w tym pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,
3) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych,
4) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność,
5) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
6) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) wspieranie działań w zakresie wydarzeń organizowanych dla Seniorów, z ich czynnym udziałem oraz
promujących aktywizację Seniorów.
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, wydarzeń historycznych
i postaci szczególnie związanych z powiatem,
2) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych,
3) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
4) realizacja zadań edukacyjno-kulturalnych: plenery oraz warsztaty o zasięgu lokalnym, powiatowym i
ogólnopolskim,
5) wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży,
3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:
1) propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację
lokalnych i
ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,
2) działania mające na celu prezentację osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży z terenu powiatu,
3) wspieranie działań sportowych o zasięgu powiatowym, promujących kulturę fizyczną dzieci i młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje
mistrzostw wyższego szczebla wynikających z kalendarza imprez,
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4) upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć imprez z wykorzystaniem powiatowych
obiektów sportowych,
5) wspieranie zadań w zakresie promowania walorów turystycznych Powiatu- działania informacyjne,
edukacyjne, integracyjne oraz rekreacyjno-sportowe,
6) organizowanie przedsięwzięć promujących turystykę w powiecie opolskim.
4. ochrony i promocji zdrowia:
1) działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
powiatu opolskiego,
2) organizowanie badań profilaktycznych,
3) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i
możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród mieszkańców,
4) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych,
5) realizacja programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia,
poprawę, jakości życia i aktywizację osób starszych,
6) organizacja warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
7) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
8) organizowania szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
9) wspieranie wydarzeń promujących zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną.
5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu opolskiego obejmujących także nieodpłatną mediację,
2) realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, obejmującej działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
a. prawach i obowiązkach obywatelskich,
b. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
c. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
d. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
e. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane w formach, polegających
w szczególności na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów
oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo
przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

§7
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od l stycznia 2021 do 31 grudnia 2025 roku.

§8
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
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1. Powiat współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach
uchwalonego programu planuje przeznaczyć środki finansowe określone uchwałą budżetową Rady Powiatu
na realizację Programu w wysokości:
- na 2021 rok - 1 455 450,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt złotych 00/100)
- na 2022 rok - 1 455 450,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt złotych 00/100)
- na 2023 rok - 1 455 450,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt złotych 00/100)
- na 2024 rok - 1 455 450,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt złotych 00/100)
- na 2025 rok - 1 455 450,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt złotych 00/100)

czterysta
czterysta
czterysta
czterysta
czterysta

2. Kwota podana w ustępie 1 może ulec zmianie w razie potrzeb i możliwości Powiatu Opolskiego oraz
wysokości dotacji przekazywanych przez organy administracji rządowej.
§9
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 6 odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a ustawy.
a) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu,
b) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, otwarty
konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej https://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl, na
stronie internetowej Powiatu www.opole.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4,
c) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu,
d) decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały, po zasięgnięciu
opinii Komisji Konkursowej,
e) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami
stron
podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej
rozliczenia,
f) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej https://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl
na stronie internetowej Powiatu www.opole.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4,
g) dwie lub więcej organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy,
2. Zarząd może zlecić organizacji realizację zadania publicznego –na wniosek tej organizacji – z pominięciem
otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a
ustawy.
§ 10
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1.Zarząd Powiatu dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych podmiotom Programu na zasadach
określonych w art. 17 ustawy.
2. Celem wieloletniego monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
a/ liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b/ liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
c/ liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
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d/ liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane lub unieważnione),
e/ ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe,
f/ liczba beneficjentów realizowanych zadań,
g/liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe,
h/ liczba wspólnie realizowanych zadań,
i/ wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na
realizację zadań publicznych,
j/ wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania Programu.
k/ liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
§ 11
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
1. Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami został opracowany po konsultacjach
przeprowadzonych w sposób określony w uchwale XXXIX/256/10 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 22
września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2. Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej https://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl, na stronie internetowej Powiatu
www.opole.lublin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim przy ul.
Lubelskiej 4.
3. Po przeprowadzeniu konsultacji Zarząd Powiatu przedkłada stosowny projekt Programu w terminie
umożliwiającym jego uchwalenie przez Radę Powiatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania Programu.
§ 12
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA
OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1.
Komisje
konkursowe
powoływane
są
w
celu
opiniowania
ofert
złożonych
w otwartych konkursach ofert na wniosek komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego bądź jednostki
organizacyjnej Powiatu prowadzącej postępowanie konkursowe.
2. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Zarząd Powiatu powołuje w
drodze uchwały komisję konkursową.
3. Da zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) sporządzenie i przedstawienie Zarządowi Powiatu protokołu z prac komisji wraz
z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego.
4. Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej prowadzi komórka
organizacyjna, bądź jednostka organizacyjna o której mowa w ust.1.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

