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,-; prawozdanie z realizacji Programu wspolpracy powiatu pultuskiego 
z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami prowadwymi 

dzialalnoge poiytku publicznego za rok 2018. 

Program Wspolpracy to dokument programowy okreglajacy zasady polityki 

realizowanej przez organ administracji publicznej, wobec sektora pozarmdowego. 

Program Wspolpracy na rok 2018 zostal przyjety przez Radc Powiatu w Pultusku 

Uchwala Nr XXXIV/ 208/ 2017 z dnia 26 paZdziernika 2017r. w sprawie Programu 

Wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzacymi dzialalnok poZytku publicznego na rok 

2018. 

Zgodnie z przepisami art. 5a ust. 1 ustawy o dzialalnoki poZytku publicznego 

i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. at. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ) Program 

WspOlpracy poddany zostal konsultacjom spolecznym, kt6re zostaly przeprowadzone 

w dniach 12-24 paZdziernika 2017r. Raport z przeprowadzonych konsultacji stanowi 

zalqcznik do Programu WspOlpracy. 

Celem Programu jest wspieranie procesu budowy spoleczenstwa obywatelskiego 

w Powiecie Pultuskim. Jego realizacja pwoinna sluZy6 wzrostowi poziomu aktywnoki 

obywatelskiej mieszkancow powiatu oraz tworzeniu solidarnego spoleczenstwa 

organizujqcego sic w realizacjc wspolnie okre§lonych celow opartych o wspOlne 

wartoki. 

Rada Powiatu w Pultusku uchwalajqc Program Wspolpracy na 2018r. uznala, ze w tym 

wiagnie roku bcdq traktowane priorytetowo nastcpujqce dzialania: 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku 

dzieci i mlodzieZy; 

2. pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej 

oraz wyrOwnywanie szans tych rodzin; 

3. dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych; 

4. gwiadczenie nieodplatnej pomocy prawnej; 

5. promocja kultury, folkloru ziemi pultuskiej; 



6. promocja i organizacja wolontariatu. 

Kwota jakq zamierzal przeznaczyd Powiat Pultuski na realizacjc zadan w ramach 

Programu Wspolpracy wynosila 20.000z1. 

W oparciu o Program Wspolpracy na 2018 rok, Zarzqd Powiatu oglosil konkurs 

pn. „Promocja kultury, folkloru ziemi pultuskiej". 

Konkurs wygralo Stowarzyszenie Puszcza Biala — Moja Mala Ojczyzna, 

ktOre przedstawilo bogatq oferta w zakresie promocji i upowszechniania dziedzictwa 

kulturowego Puszczy Bialej. W ramach projektu Stowarzyszenie prezentowalo folklor, 

zwyczaje, potrawy regionalne, rckodzielo ludowe Puszczy Bialej podczas dwOch 

uroczystoki organizowanych przez Powiat Pultuski. 

Stoiska kulinarne serwujqce •regionalne potrawy, pokazy: haftu kurpiowskiego 

i wycinanek oraz pokaz przedmiotow uzytkowych cieszyly sic duzq popularnokiq 

w§rod mieszkalicow powiatu pultuskiego. 

Na powy2szy cel Powiat Pultuski przeznaczyl 10.000z1. 

Innq dzialalnokiq realizowanq przez organizacjc pozarzqdowq byla obsluga Punktu 

Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Winnicy prowadzonego przez organizacjc 

pozarzqdowq. Na otwarty konkurs ogloszony w roku 2017 (z realizacjq zadan 

na 2018r,), wplynela 1 oferta Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z siedzibq 

w Krakowie. 

Stowarzyszenie w ciqgu 2018 roku przyjclo w Punkcie Nieodplatnej Pomocy Prawnej 

w Winnicy 118 ()sob. NaleZy zaznaczyd, Ze do punktu NPP w Winnicy w 2018r. 

zglosilo sic wiele os6b nieuprawnionych do korzystania z tej formy pomocy, jednakze 

Stowarzyszenie uznalo, Ze osoby powyZsze 1)04 przyjcte w ramach tzn. edukacji 

prawnej, o ktorej mowa w ustawie o nieodplatnej pomocy prawnej i o edukacji 

prawnej. 

Drugi Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej dzialajqcy w budynku bylej Bursy Szkolnej 

w Pultusku obslugiwany przez. Adwokata i Radcc Prawnego przyjql 492 osoby (ogolem 

liczba osob ktorym udzielono nieodplatnej pomocy prawnej to 610 os6b). 
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W roku 2018 do Zarzqdu Powiatu w Pultusku docieraly pozytywne opinie dotyczqce 

dzialalnoki Punktow Nieodplatnej Pomocy Prawnej. 

Ponadto, Powiat Pultuski realizujqc ustawc z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczelistwie 

osOb przebywajqcych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r. poz. 656), po ogloszeniu 

informacji o moZliwoki udzielenia dotacji celowej w 2018 roku, podmiotom 

uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, na terenie powiatu pultuskiego 

a nastcpnie zlozeniu prawidlowej oferty — udzielil dotacji w wysokoki 100.000z1 — 

Stowarzyszeniu: Pultuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzetu. 

Wladze powiatu pultuskiego od lat podejmuja dzialania dla uaktywnienia 

sic Stowarzyszeri aby ich dzialalnok stala sic bardziej widoczna wgrOd mieszkalicow. 

Jednym z dzialan, ktore cieszyly sic popularnokiq byly spotkania organizowane 

w 2017r i 2018r. w Starostwie Powiatowym w Pultusku, podczas ktorych 

przedstawiciele Fundacji Fundusz Wspolpracy prowadzili cykl szkoleti w kierunku 

nabycia umiejetnoki przez przedstawicieli organizacji pozarzqdowych przygotowania 

dokumentOw konkursowych oraz nabycia umiejytnoki dokonywania rozliczen 

projektow. W roku 2017 spotkania mialy wymiar szkolen dla wielu stowarzyszen, 

natomiast w roku 2018 Fundacja prowadzila indywidualne konsultacje 

dla poszczegolnych stowarzyszen. 

Ponadto Starostwo Powiatowe w Pultusku w 2018r.,za pogrednictwem strony 

internetowej i BIP przekazalo Stowarzyszeniom propozycje jakie wplywaly 

do Starostwa a dotyczyly zwickszenia aktywnoki organizacji pozarzqdowych. 

Przekazano m.in. nastcpujqce ogloszenia: 

1) Elckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA konkurs „Rownaa Szanse"; 

2) Federacja Mazovia projekt „Poznajmy sic"; 

3) Centrum Rozwoju Spoleczeristwa Obywatelskiego konkursy, ktore zakladaly 

wspoldzialanie mieszkancow, projekty wspierajqce dzialania przeciw 

wykluczeniu spolecznemu i zawodowemu, projekty wspierajqce nowo powstale 

organizacje; 



4) Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego konkurs „Mazowieckie Barwy 

Wolontariatu". 

5) MSWiA — konkurs „Aktywny Senior to bezpieczny senior". 

6) Fundacja Fundusz Wspolpracy — informacje dotyczqce roknych form 

prowadzenia przez stowarzyszenia dzialalnoki statutowej. 

Zarzqd Powiatu w Pultusku udostcpnia pomieszczenia Starostwa Powiatowego 

w Pultusku organizacjom pozarz4dowym na przeprowadzenie spotkan, konferencji 

i szkoleri, majjc na uwadze fakt, Ze organizacje bardziej aktywnie wlqczq sic w Zycie 

spoleczne naszego powiatu. 
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