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Sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy Powiatu Pultuskiego 
z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici 

poiytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Dzialalnoge organizacji pozarzqdowych jest istotnq cechq spoleczeristwa 
obywatelskiego oraz elementem aktywizujqcym wspolnote . Na terenie powiatu pultuskiego 
dziala 106 stowarzyszen rejestrowych ( w tym 49 Ochotniczych Stray Potarnych, 
6 stowarzyszen zwyklych oraz 11 fundacji. W 2019 roku zarejestrowano jedno nowe 
stowarzyszenie rejestrowe. 

Dla bietqcej pracy Powiatu Pultuskiego istotne znaczenie ma wymiana do§wiadczen 
miedzy organizacjami pozarzqdowymi oraz wspolpraca sektora pozarzqdowego z organami 
samorzqdu terytorialnego. Dlatego tez, co roku uchwalany jest Program Wspolpracy Powiatu 
Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych 
mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci potytku publicznego 
i o wolontariacie. Jest on dokumentem programowym okreMajqcym zasady polityki 
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarzqdowego. Glownym 
celem wprowadzenia Programu jest okre§lenie zasad i form wspolpracy powiatu pultuskiego 
z organizacjami pozarzqdowymi, ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego 
w grodowisku lokalnym oraz budowanie partnerstwa pomiedzy podmiotami realizujqcymi 
niniejszy Program . 

Program Wspolpracy na rok 2019 zostal przyjety przez Rade Powiatu w Pultusku 
Uchwalq Nr II/ 20/ 2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Wspolpracy Powiatu 
Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych 
mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnaki poiytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2019. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy o dzialalnogci potytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) 
Program WspOlpracy zostal poddany konsultacjom spolecznym . Przeprowadzono je w dniach 
od 7.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian na formularzu 
konsultacji. Raport z przeprowadzonych konsultacji stanowi zal4cznik do Programu 
WspOlpracy. 

Rada Powiatu w Pultusku uchwalajqc Program Wspolpracy uznala, ze w 2019 
priorytetowo beck traktowane nastepujqce dzialania: 
1. Rozwoj lokalnego rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej ()sob bezrobotnych 

i niepelnosprawnych, promowanie przedsiebiorczoki, organizowanie szkolen w zakresie 
rozwoju malych i grednich przedsiebiorstw. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym wspierania organizacji imprez 
sportowych, jak i rekreacyjny, organizacji wolnego czasu, aktywizacja dzieci i mlodziezy 
— w tym niepelnosprawnej. 

3. Promocja kultury, sztuki, ochrony d6b kultury i tradycji, organizowanie imprez kulturalnych 
o zasiegu powiatowym. 

4. Udzielanie nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwiekszania gwiadomoki prawnej 
spoleczeristwa. 

5. Promocja i ochrona zdrowia, w tym wspieranie idei prozdrowotnych, promocji zdrowia 
psychicznego i przeciwdzialania zaburzeniom psychicznym, prowadzenie zajee dla °sob i 
dzieci niepelnosprawnych. 



6. Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej, osobom 
w wieku emerytalnym, osobom niepelnosprawnym oraz wyrownywanie szans tych rodzin 
i °sob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osob 
niepelnosprawnych, wspieranie dzialan majqcych na celu poprawe sprawno§ci 
intelektualnej i fizycznej oraz aktywnoki spolecznej ()sob niepelnosprawnych. 

7. Przeciwdzialanie patologiom spolecznym. 
8. Propagowanie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
9. Ochrona ludnoki, pomoc ofiarom katastrof i klesk zywiolowych. 

10.Dzialania w zakresie nauki, ogwiaty i edukacji. 
Na realizacje zadalt w ramach Programu Wspolpracy w budzecie Powiatu Pultuskiego 

zaplanowano kwote do 20 000 A. 
W oparciu o Program Wspolpracy na 2019 r. Zarzqd Powiatu oglosil konkurs na 

realizacje zadania publicznego Powiatu Pultuskiego w zakresie podtrzymania tradycji 
narodowej, pielegnowania polskoki oraz rozwoju §wiadomogci narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. W wyniku postepowania konkursowego dokonano wyboru oferty zlo2onej przez 
Stowarzyszenie — Pamiee i To2samo§e, Komitet Budowy Posqgu — Popiersia Wincentego 
Witosa. 
W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadzilo konkurs plastyczny pt. „Bohaterzy 
i miejsca zwiqzane z odzyskaniem niepodleglogci z terenu powiatu pultuskiego", skierowany 
do dzieci i mlodzie2y z terenu powiatu pultuskiego w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie 
szkol podstawowych klasy 1-3 i 4-6 oraz uczniowie szkol grednich. Laureaci pierwszego, 
drugiego i trzeciego miejsca w kazdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe 
zroznicowane w zale2no§ci od zajetego w konkursie miejsca. Upominki dostaly rOwnie2 osoby 
wyro2nione ( po trzy w kazdej kategorii wiekowej) Ponadto wszyscy uczestnicy oraz 
dyrektorzy szkol otrzymali dyplomy/pothiekowania za udzial w konkursie. Zwycieskie prace 
za zgodq autorow zostaly umieszczone w kalendarzu na rok 2020. Kalendarze przekazano 
szkolom i instytucjom z powiatu pultuskiego oraz mieszancom powiatu. Dzieki ww. dzialaniom 
w§rod mieszkaticow pultuska zostala upowszechniona wiedza na temat bohaterow i miejsc 
zwiqzanych z odzyskaniem niepodlegloki z terenu powiatu pultuskiego. Na powy2szy konkurs 
Powiat Pultuski przeznaczyl 10 000 zl. 

Ponadto wspolpraca Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi w 2019 r. polegala 
m.in. na: 
• udostepnianiu lokali na spotkania organizacji pozarzqdowych, 
• zorganizowaniu transportu na wyjazd rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej dla czlonkow 

Sekcji Emerytow i Rencistow ZNP (1 000z1), 
• wspolpracy i udziale w kosztach uslugi konsumpcyjnej na Powiatowo — Gminne Obchody 

Dnia Stra2aka (3000z1) , 
• zapewnieniu wy2ywienia uczestnikom warsztatow artystycznych w Zambskach 

Kokielnych (dzieci i mlodziezy) organizowanych przez Stowarzyszenie Calos 
CAGATHOS (2 000z1) 

• udziale w kosztach uslugi konsumpcyjnej na zorganizowanq przez Pultuski Klubu 
Wodniakow impreze muzycznq pn. „Roz§piewana Zatoka" (600z1) 

• na wniosek Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" udzial w kosztach uslugi cateringowej na 
zorganizowany pobyt mlodzie2y z Kresow Wschodnich przebywajqcej na terenie Powiatu 
Pultuskiego w ramach projektu „Lato z Polskq 2019" (1.500z1) 

• na wniosek Stowarzyszenia „Wspolnota Polska" zabezpieczenie wykonania materialow 
reklamowych promujqcych wydarzenie Piknik historyczny — uroczystogo upamietnienia 
rocznicy Victorii Wiederiskiej (1000zI) 

• udziale w przygotowaniu sportowcOw p. Pawia Szmei oraz p. Zuzanny Czymerskiej — 
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czlonkow Miejskiego Klubu Sportowego Narew do miedzynarodowych imprez sportowych 
(3000z1) 

Zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodplatnej pomocy prawnej, 
nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze 
zm.) od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu pultuskiego funkcjonowaly dwa Punkty 
Nieodplatnej Pomocy Prawnej . Ich liczba jest uzaleZniona od liczby mieszkancow danego 
powiatu. 
Punkty Nieodplatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane byly: 
1. W budynku bylej Bursy Szkolnej w Pultusku, ul. 3 Maja 20. Punkt obstugiwany byt przez 

adwokata i radce prawnego. Adwokata zglosila Rada Adwokacka w Plocku. Radce 
prawnego zglosila Izba Radcow Prawnych w Olsztynie. 

2. W budynku Urzedu Gminy w Winnicy, ul. Pultuska 25. Punkt obstugiwany byt przez 
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego wybrane w wyniku przeprowadzonego 
otwartego konkursu, 

Punkty dzialaly przez 5 dni w tygodniu: przez co najmniej 4 godziny dziennie wedlug 
harmonogramow sporzqdzanych na kazdy miesiqc 

W tym czasie zrealizowano: 
1. Liczba przyktych w ramach Nieodplatnej Pomocy Prawnej w 2019r.: ogolem - 477 osob, 

w tym liczba przyjetych przez przedstawiciela Stowarzyszenia -152 osoby. 
2. Wykaz dziedzin, z ktorych udzielono porad prawnych w ramach Nieodplatnej Pomocy 

Prawnej w 2019r.: 
a) prawo rodzinne — 120 porad; 
b) prawo pracy — 38 porad; 
c) prawo z zakresu rozpoczecia dzialalnoki gospodarczej —1 porada; 
d) prawo cywilne — 227 porad; 
e) prawo ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej — 22 porady; 
f) prawo administracyjne z wyjqtkiem prawa podatkowego — 22 porady, 
g) prawo podatkowe — 1 porada, 
h) prawo kame — 52 porady, 
i) inne — 13 porad. 

Pomocy udzielano w formie: 
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiqzujqcym stanie prawnym, o przyslugujqcych 

jej uprawnieniach lub o spoczywajqcych obowiqzkach — 384 osob; 
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiqzania jej problemu prawnego — 171 osob; 
c) sporzqdzenie projektu pisma w sprawach oznaczonych w ustawie, z wytqczeniem pism 

procesowych — 118 osob. 
Nieodplatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rzqdowej zleconej przez 
wojewode do wykonywania przez powiat. Jest ono finansowane z przekazanej przez Urzqd 
Wojewodzki dotacji. Plan na rok 2019 w wysokoki 132 000 zi zostal wykonany w kwocie 
131 782,78 zi, co stanowi 99,84% planu. Niewykorzystanq kwote dotacji w wysokoki 217,22 
zl zwrocono do Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego. 
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