
Uchwała Nr IV/34/06Uchwała Nr IV/34/06

Rady Powiatu w PułtuskuRady Powiatu w Pułtusku

z dnia 27 grudnia 2006 r.z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie „Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2007 r. z organizacjamiw sprawie „Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2007 r. z organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalnośćpozarządowymi i  innymi uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego”.pożytku publicznego”.

Na  podstawie  art.5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.Na  podstawie  art.5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873

ze  zm.),  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzieze  zm.),  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym (j.t.  DzU z 2001r.  nr 142,  poz.  1592  ze  zm.)  Rada Powiatupowiatowym (j.t.  DzU z 2001r.  nr  142,  poz.  1592 ze  zm.)  Rada Powiatu

w Pułtusku, uchwala co następuje:w Pułtusku, uchwala co następuje:

§1.§1.

Zatwierdza  się  „Program  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2007  r.Zatwierdza  się  „Program  współpracy  powiatu  pułtuskiego  na  2007  r.

z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotamiz  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego”  -  zwanym  dalejprowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego”  -  zwanym  dalej

Programem, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Programem, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§2.§2.

Celem uchwalenia i realizacji ProgramuCelem uchwalenia i realizacji Programu  jest:jest:

-- umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczuciaumacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia

odpowiedzialności za wspólnotę,odpowiedzialności za wspólnotę,

-- zwiększenie  aktywności  społecznej  mieszkańców  powiatuzwiększenie  aktywności  społecznej  mieszkańców  powiatu

pułtuskiego,pułtuskiego,

-- wykorzystanie  potencjału  i  możliwości  organizacjiwykorzystanie  potencjału  i  możliwości  organizacji

pozarządowych               i  innych uprawnionych podmiotówpozarządowych               i innych uprawnionych podmiotów



prowadzących  działalność  pożytku  przy  rozwiązywaniuprowadzących  działalność  pożytku  przy  rozwiązywaniu

problemów lokalnych. problemów lokalnych. 

      §3.§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADYPRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Czesław Czerski 



ZałącznikZałącznik
do uchwały nr IV/34/06do uchwały nr IV/34/06
Rady Powiatu w PułtuskuRady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2006 r. z dnia 27 grudnia 2006 r. 

„„Program współpracy powiatu pułtuskiego na 2007 r.Program współpracy powiatu pułtuskiego na 2007 r.

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymiz organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

§1.§1.
Programem objęte są:Programem objęte są:

1.  Organizacje  pozarządowe  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów1.  Organizacje  pozarządowe  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działającepublicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające
w  celu  osiągnięcia  zysku,  osoby  prawne  lub  jednostki  nieposiadającew  celu  osiągnięcia  zysku,  osoby  prawne  lub  jednostki  nieposiadające
osobowości  prawnej  utworzone  na  podstawie  przepisów  ustaw,  w  tymosobowości  prawnej  utworzone  na  podstawie  przepisów  ustaw,  w  tym
fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność pożytku publicznego. fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność pożytku publicznego. 
2.  Organizacje  pozarządowe  oraz  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne2.  Organizacje  pozarządowe  oraz  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne
działające  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do  Kościoładziałające  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do  Kościoła
Katolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do  innychKatolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku  Państwa  do  innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia. kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia. 

§2.§2.
1.1. Współpraca  między  samorządem  powiatowym  a  organizacjamiWspółpraca  między  samorządem  powiatowym  a  organizacjami

pozarządowymi   i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymipozarządowymi   i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego będzie polegała na:działalność pożytku publicznego będzie polegała na:

1)1) wzajemnym  informowaniu  się  o  planowanych  kierunkach  działań  wzajemnym  informowaniu  się  o  planowanych  kierunkach  działań  
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań;i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań;

2)2) konsultowaniu  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dot.  działalnościkonsultowaniu  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dot.  działalności
statutowej tych organizacji;statutowej tych organizacji;

3)3) udostępnianiu  (w  miarę  możliwości)  pomieszczeń  administrowanychudostępnianiu  (w  miarę  możliwości)  pomieszczeń  administrowanych
przez jednostki organizacyjne powiatu na spotkania członków organizacjiprzez jednostki organizacyjne powiatu na spotkania członków organizacji
pozarządowych  i  innych  uprawnionych  podmiotów  prowadzącychpozarządowych  i  innych  uprawnionych  podmiotów  prowadzących
działalność pożytku publicznego;działalność pożytku publicznego;

4)4) udzielaniu pomocy w zakresie promocji działalności statutowej organizacjiudzielaniu pomocy w zakresie promocji działalności statutowej organizacji
pozarządowych  i  innych  uprawnionych  podmiotów  prowadzącychpozarządowych  i  innych  uprawnionych  podmiotów  prowadzących
działalność pożytku publicznego;działalność pożytku publicznego;

5)5) współpracy  w zakresie promowania powiatu pułtuskiego, a szczególniewspółpracy  w zakresie promowania powiatu pułtuskiego, a szczególnie
zwyczajów i tradycji, wytworów kultury materialnej i niematerialnej orazzwyczajów i tradycji, wytworów kultury materialnej i niematerialnej oraz
walorów turystyczno-krajoznawczych;walorów turystyczno-krajoznawczych;

6) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych, a w szczególnościwspółdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych, a w szczególności
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

7)7) zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie: zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie: 



a)a) powierzenia  wykonywania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniempowierzenia  wykonywania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji,dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)b) wspierania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  nawspierania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na
dofinansowanie ich realizacji.dofinansowanie ich realizacji.

2.  Wspieranie  oraz  powierzenie,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  7  będzie2.  Wspieranie  oraz  powierzenie,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  7  będzie
następowało  po  przeprowadzeniu  otwartego  konkursu  ofert,  chyba  żenastępowało  po  przeprowadzeniu  otwartego  konkursu  ofert,  chyba  że
przepisy odrębne przewidują inny  tryb zlecania.przepisy odrębne przewidują inny  tryb zlecania.

3.  Powierzanie  zadań  może  nastąpić  w  innym  trybie  niż  przeprowadzenie3.  Powierzanie  zadań  może  nastąpić  w  innym  trybie  niż  przeprowadzenie
otwartego  konkursu  ofert,  jeżeli  dane  zadanie  można  zrealizowaćotwartego  konkursu  ofert,  jeżeli  dane  zadanie  można  zrealizować
efektywniej,w  szczególności  poprzez  zakup  usług  na  zasadach  i  w  trybieefektywniej,w  szczególności  poprzez  zakup  usług  na  zasadach  i  w  trybie
ustawy  o  zamówieniach  publicznych,  przy  zachowaniu  porównywalnościustawy  o  zamówieniach  publicznych,  przy  zachowaniu  porównywalności
metod kalkulacji kosztów oraz opodatkowania. metod kalkulacji kosztów oraz opodatkowania. 

§3.§3.
ProgramProgram  obejmuje realizację zadań publiczne w zakresie:                       obejmuje realizację zadań publiczne w zakresie:                       

1)1) pomocy rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;pomocy rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
2)2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojupodtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3)3) ochrony  i  promocji  zdrowia  oraz  działania  na  rzecz  osóbochrony  i  promocji  zdrowia  oraz  działania  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych;niepełnosprawnych;
4)4) promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bezpromocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5) działalności wspomagającej rozwój  społeczności powiatu w zakresie:działalności wspomagającej rozwój  społeczności powiatu w zakresie:

a) edukacji wychowania, upowszechniania  sportu i rekreacji;a) edukacji wychowania, upowszechniania  sportu i rekreacji; b)b)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  c)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;c)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
d)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiomd)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;społecznym;
6)6) upowszechniania  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  takżeupowszechniania  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także

działań wspomagających rozwój demokracji;działań wspomagających rozwój demokracji;
7)7) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
8)8) organizacji wolontariatu.organizacji wolontariatu.

§4.§4.
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalnośćOrganizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność
pożytku  publicznego,  mogą  zgłaszać  wnioski,  uwagi  i  propozycje  dotyczącepożytku  publicznego,  mogą  zgłaszać  wnioski,  uwagi  i  propozycje  dotyczące
funkcjonowania  Programu -  do  Rady Powiatu w Pułtusku za  pośrednictwemfunkcjonowania  Programu -  do  Rady Powiatu w Pułtusku za  pośrednictwem
Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.


