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Streszczenie: 
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wynika 
wprost z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w których to 
ustawodawca zalicza ową współpracę, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. 
Dodatkowo ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ 
stanowiący obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy. Autorzy oparli swoje 
spostrzeżenia na przeanalizowanych 66 uchwałach organów stanowiących miast na prawach 
powiatu. W niniejszym opracowaniu, szczególna uwaga zostanie poświęcona rocznemu 
programowi współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 
 
Abstract: 
The cooperation of local government units with non-governmental organisations arises directly 
from article 7 paragraph 1 point 19 of the Local Government Act of 18 March 1990 and article 
4 paragraph 1 point 22 of the County Government Act of 5 June 1998 in which the legislator 
includes the cooperation to the own tasks of the local government units. Furthermore, the Act on 
Public Benefit and Voluntary Services imposes an obligation of enacting the annual cooperation 
programme on a regulatory authority. Observations of the authors are based on the analysis of 
66 resolutions of regulatory authorities. In this essay a special attention shall be paid to the 
annual cooperation programme between a local government and NGO. 
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