
Zalgcznik 
do Uchwaly Nr XI/78/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 30 paidziernika 2019r 

„Program wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami , o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020." 

Dzialalnok organizacji pozarzadowych jest istotna cecha spoleczelistwa obywatelskiego, 

elementem aktywizujacym wspolnote lokalnq. Dla bieZacej pracy Powiatu Pultuskiego istotne 

znaczenie ma zarowno wymiana do§wiadczen miedzy organizacjami pozarzadowymi, 

jak i wspolpraca sektora pozarzadowego z sektorem publicznym, a w szczegolnoki z organami 

samorzadu terytorialnego. 

§ 1. 

Ilekroe w Programie wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej 

Programem, jest mowa o: 

1) dzialalnoki poZytku publicznego — naleZy przez to rozumiee dzialalnok spolecznie uZyteczna, 

prowadzona w sferze zadan publicznych okreMonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz.688, ze zm.), 

2) organizacjach pozarzadowych - naleZy przez to rozumiee organizacje, kt6re nie sa jednostkami 

sektora finansOw publicznych, w rozumieniu przepisow o finansach publicznych i nie dzialaja 

w celu osiagniecia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadajace osobowoki prawnej, 

ktOrym odrebna ustawa przyznaje zdolnok prawna, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

3) ustawie — rozumie sic przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.), 

4) Zarzadzie — nale2y przez to rozumiee Zarzad Powiatu w Pultusku, 

5) podmiotach Programu — rozumie sic przez to: 

a) organizacje pozarzadowe, 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisow o stosunku Palistwa 

do Kokiola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kokiolOw 

i zwiazkOw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoki sumienia i wyznania, jezeli ich cele 

statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoki poZytku publicznego, 

c) stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego prowadzacych, odpowiednio 

do terytorialnego zakresu dzialania organow powiatu, dzialalnok pozytku publicznego 

w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom tych organOw, 



6) dotacji - na1e2y przez to rozumiee dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), 

7) konkursie — na1e2y przez to rozumiee konkurs na realizacje zadan powiatu w 2020 r. realizowany 

ze Srodkow bud2etu powiatu pultuskiego przez podmioty Programu, 

8) Starostwie — na1e2y przez to rozumiee Starostwo Powiatowe w Pultusku. 

§ 2. 

1. GlOwnym celem wprowadzenia Programu jest okre§lenie zasad i form wspOlpracy powiatu 

pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi, ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego 

w §rodowisku lokalnym oraz budowanie partnerstwa pomiedzy podmiotami realizujqcymi 

niniejszy Program . 

2. Cele szczegolowe Programu to: 

1) aktywizacja spolecznoki lokalnej; 

1110 2) budowanie spoleczelistwa obywatelskiego; 

3) zwickszanie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej w powiecie; 

4) integracja organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow realizujqcych Program 

z terenu powiatu; 

5) tworzenie przyj aznego §rodowiska dla powstawania i funkcj onowania organizacji 

pozarzqdowych; 

6) uzupelnianie dzialan powiatu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorzqdowe, 

7) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu °sob i rodzin z grup podwy2szonego ryzyka, 

w szczegolnoki osob i rodzin bezrobotnych, niepelnosprawnych, bezdomnych, zagro2onych 

uzale2nieniami; 

8) intensyfikacja dzialan na rzecz rozwoju fizycznego dzieci i mlodzie2y. 

• § 3. 

Roczny Program obowiqzuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

§ 4. 

Wspolpraca Powiatu z podmiotami Programu odbywae sic bcdzie na zasadach: 

1) pomocniczoki — oznacza to, 2e powiat powierza organizacjom realizacjc zadan, a organizacje 

zapewniajq ich wykonanie w sposOb ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2) suwerennoki stron — oznacza to, 2e stosunki pomiedzy powiatem a organizacjami ksztaltowane 

bedq z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale2noki w swojej dzialalnoki statutowej; 

3) partnerstwa — oznacza dobrowolnq wspolprace rownoprawnych partnerow na warunkach 

okreManych stosownq umowq lub porozumieniem; 

4) efektywnoki — polega na d42eniu do osiqgniecia moZliwie najlepszych efektow w realizacji 

zadan publicznych; 



5) uczciwej konkurencji i jawnoki - zaklada ksztaltowanie przejrzystych zasad wspOlpracy 

opartych na rOwnych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarzadovvych. Zarowno 

powiat jak i organizacje poZytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania 

przyznanych §rodkow publicznych dzialajq zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. 

§ 5. 

WspOlpraca Powiatu Pultuskiego z podmiotami Programu dotyczy zadan okre§lonych w art. 4 

ustawy a w szczegolnoki zadarl o zasiegu powiatowym, w dziedzinie: 

1) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz 

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b, 

2) porzadku i bezpieczenstwa publicznego, 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskoki oraz rozwoju §wiadomoki 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• 4) dzialania na rzecz ()sob niepelnosprawnych, 

5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ()sob pozostajacych bez pracy i zagroZonych 

zwolnieniem z pracy, 

6) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzialalno§e na rzecz rownych praw kobiet 

i ineZczyzn, 

7) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i miodzieZy, 

8) upowszechniania edukacji, kultury fizycznej i sportu, 

9) ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

10) §wiadczenia nieodplatnej pomocy prawnej, 

11) dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy micdzy 

Spoleczenstwami, 

111 12) wspierania dzialan zapobiegajacych marnowaniu Zywnoki. 

§ 6. 

Obszary wspolpracy traktowane priorytetowo w roku 2020 to: 

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 ()sob niepelnosprawnych, 

4) swiadczenie nieodplatnej pomocy prawnej, 

5) promocja kultury, folkloru ziemi pultuskiej. 

6) promocja i organizacja wolontariatu, 

7) zapobieganie marnowaniu Zywno§ci. 



§ 7. 
Program bedzie realizowany poprzez: 
1) zlecanie podmiotom Programu realizacje zadan publicznych na zasadach okre§lonych 

w ustawach, w tym: 

a) powierzanie wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich 

realizacji, 

b) wspieranie zadali wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) informowanie podmiotow Programu o planowanych dzialaniach uchwalodawczych dotyczqcych 

dziedzin, o ktorych mowa w § 5, 

3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projektOw aktOw 

normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoki statutowej tych podmiotow zgodnie 

z uchwalq nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji spolecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6400), 

4) umoZliwianie nieodplatnego korzystania z sal konferencyjnych Starostwa na organizowanie 

spotkan i szkolen organizacjom nie dysponujqcym wlasnym lokalem , 

5) promocje realizowanych przez organizacje pozarzqdowe rozwiqzan na rzecz rozwiqzywania 

problemOw spolecznych i zaspokajania potrzeb mieszkancow powiatu pultuskiego, 

6) pomoc w promowaniu dzialalnoki organizacji pozarzqdowych na stronie internetowej powiatu, 

celem informowania o bie2qcej dzialalnoki organizacji oraz podejmowanych dzialaniach. 

§ 8. 

1. Zlecanie realizacji zadan powiatu organizacjom pozarzqdowym obejmuje w pierwszej kolejnoki 

zadania, wymienione w Programie wspolpracy i odbywa sic po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert chyba, ze przepisy odrebne przewidujq inny tryb zlecania. 

2. Zarzqd, w uzasadnionych przypadkach, mote rozszerzye w 2020 r. liste zadan, o ktorych mowa 

w § 5. 

3. Zasady i tryb przyznawania dotacji podmiotom Programu okreMajq zapisy ustawy o finansach 

publicznych 

4. Na realizacje niniejszego Programu w 2020 r. w budZecie powiatu zostanie zaplanowana kwota 

w wysokoki do 20 000,00 zi (slownie: dwadzieicia tysigcy zlotych). 

§ 9. 
1. Za opracowanie Programu i jego realizacje odpowiada Zarzqd. 
2. Realizujqc Program, o ktorym mowa w ust.1, Zarzqd realizuje nastepujqce zadania: 

1) podejmuje decyzje o kierunkach wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami 

prowadzqcymi dzialalnok poZytku publicznego; 

2) dysponuje srodkami na ten cel w ramach budZetu powiatu; 

3) zatwierdza regulamin konkursow ofert na realizacje zadan publicznych; 

4) podejmuje decyzje o przeprowadzaniu kontroli realizacji zadania. 



§ 10. 

1. Zarzqd powoluje komisjc konkursowq dla przeprowadzenia otwartego konkursu oraz 

przedlo2enia Zarzqdowi propozycji wyboru ofert. Decyzje w sprawie wyboru oferty podejmuje 

Zarzqd. 

2. Zasady dzialania komisji konkursowych w celu opiniowania zlo2onych ofert, stanowiq zalqcznik 

nr 1 do Programu. 

§ 11. 

Ocena realizacji Programu odbywae sic bedzie poprzez zlo2enie przez Zarzqd pisemnego 

sprawozdania z realizacji Programu Radzie Powiatu do dnia 31 maja 2021 r. 

§ 12. 

Na opracowanie Programu na rok 2020 skladaly sic nastepujqce czynno§ci: 

1) Opracowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy 

powiatu pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 	2003 r. o dzialalnaci pozytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 do 30 wrze§nia 2019 r. 

2) Akceptacja projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy 

powiatu pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, 

o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 	2003 r o dzialalnos'ci pozytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przez Zarzqd w dniu 27 wrze§nia 2019 r. 

3) Podjccie przez Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwaly w sprawie rozpoczecia konsultacji 

spolecznych dot. Programu wspolpracy na rok 2020 (uchwala nr 170/2019 Zarzqdu Powiatu 

w Pultusku z dnia 27 wrze§nia 2019 r.). 

4) Opublikowanie projektu uchwaly — Programu w celu poddania jej konsultacjom spolecznym : 

a) na stronie internetowej Starostwa www.powiatpultuski.pl,  

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiatpultuski.pl, 

c) na tablicy ogloszeli Starostwa, ul. Marii Sklodowskiej -Curie 11 w Pultusku. 

5) Przyjccie przez Zarzqd Powiatu w Pultusku w dniu 18 paidziernika 2019r. Raportu z przebiegu 

konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie 

Programu wspolpracy powiatu pultuskiego z organizacjami pozarzgdowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 

o dzialalnoscci poZytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Raport stanowi zalqcznik nr 2 

do Programu. 

6) Uchwalenie przez Rade Powiatu Programu wspolpracy powiatu pultuskiego z organizacjami 

pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnok pozytku 

publicznego na rok 2020. 



§ 13. 

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do prowadzenia wspolpracy Powiatu 

z podmiotami Programu stosuje sic odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) oraz 

ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) 

S 



Zalqcznik nr 1 
do „Programu wspolpracy powiatu pultuskiego 
z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami , o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoscci pozytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 

Zasady dzialania komisji konkursowych w celu opiniowania ziozonych ofert 

§ 1. 

1. Komisja konkursowa powolana w celu opiniowania zloZonych ofert na 

realizacjy zadafi publicznych ze §rodkOw powiatu pultuskiego, zwana dalej 

„komisj4", dziala na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalno§ci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688, 

ze zm.) oraz Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami 

pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki pozytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2020. 

2. Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert zgloszonych przez uprawnione 

ustawowo podmioty w otwartych konkursach ofert na realizacjy zadan 

publicznych. Komisja dziala na podstawie przepisOw ustawy o dzialalno§ci 

pozytku publicznego i o wolontariacie, Program wspolpracy Powiatu 

Pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz 

kryteri6w podanych w tre§ci ogloszenia o otwartym konkursie ofert. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja ma obowiqzek brae przede wszystkim pod 

uwagy: 

1) zgodnoga ofert z zadaniem okre§lonym szczegOlowo w ogloszeniu 

konkursowym, 

2) efektywno§a proponowanych metod wsparcia, 

3) zgodno§e celow statutowych oferenta z realizowanym zadaniem, 

4) mo2liwo§a realizacji zadania przez oferenta, 



5) zadeklarowane przez oferenta warunki, w tym kwalifikacje osob, 

bezpo§rednio biorqcych udzial w realizacji zadania, 

6) kalkulacjc kosztow realizacji zadania, w tym zadeklarowany udzial §rodkow 

z innych 2rodel oraz wklad wlasny organizacji (finansowych lub 

pozafinansowych), 

7) jakok realizacji zadan zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim 

okresie: rzetelnok i terminowok oraz sposob rozliczenia otrzymanych na 

ten cel §rodkOw (o ile podmiot realizowal jut zadania ze srodkow powiatu), 

8) wysokok puli §rodkow finansowych, przeznaczonych na realizacjc zadania. 

§ 2. 

1. Komisja pracuje na posiedzeniach w skladzie co najmniej jej czIonkOw. Na 

kaalym z posiedzeri Komisji sporzqdzana jest lista obecnoki. 

2. Posiedzenia Komisji sq protokolowane. 

3. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczqcy lub w razie jest 

nieobecnoki Zastcpca Przewodniczqcego wyznaczony przez Zarzqd w uchwale 

o powolaniu komisji konkursowej. 

4. Do zadan Przewodniczqcego nale2y w szczegolnoki: 

- ustalanie termin6w posiedzefi Komisji, 

- inicjowanie i organizowanie prac Komisji. 

5. Komisja, na podstawie informacji zawartych w ofercie, okrela zakres zadania, 

proponuje kwotc dofinansowania/ sfinansowania, a tak2e wskazuje pozycje 

wymienione w budZecie projektu, ktore zostanq objete dofinansowaniem/ 

sfinansowaniem. 

6. Komisja podejmuje decyzjc o wyborze oferty do zaproponowania Zarzqdowi, 

zwyklq wiekszokiq glosOw w glosowaniu jawnym. 

§ 3. 

Czlonkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu sic z wykazem 

zloZonych ofert, skladajq o§wiadczenie, ktorego wzor okre§la zalqcznik do niniejszych 

zasad, lub powiadamiajq osobc, ktOra ich delegowala, o rezygnacji z prac komisji 



Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pultusku. 

to 

i konieczno§ci delegowania kolejnej osoby. Zmiana czlonka komisji powinna nastapiO 

do dnia pierwszego posiedzenia 

§ 4. 

Obsiuge organizacyjno-technicznq Komisji zapewnia Wydzial Zarzgdzania 

• 



Zalqcznik 
do Zasad dzialania komisji konkursowych 
w celu opiniowania zio±onych ofert 

Imig i nazwisko 

Data i tytul og'oszenia konkursu ofert 

OSWIADCZENIE 

0§Wiadczam, ze nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorqcymi 

udzial w procedurze konkursowej, ktOry mote budzie uzasadnion4 wqtpliwok co do 

mojej berstronno§ci podczas oceniania ofert. 

(podpis sldadajgcego aiwiadczenie) 



Zatqcznik nr 2 
do „Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego 
z organizacjami pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami , o ktotych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki porytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 

RAPORT 
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOLECZNYCH 

DOTYCZACYCH PROJEKTU UCHWALY RADY POWIATU 
W PULTUSKU W SPRAWIE PROGRAMU WSPOLPRACY POWIATU 
PULTUSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I INNYMI 

• UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI , 0 KTORYCH MOWA W ART. 3 
UST. 3 USTAWY Z DMA 24 KWIETNIA 2003 R. 0 DZIALALNOSCI 
POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE NA ROK 2020 

Paidziernik 2019 



Podstawa przeprowadzenia konsultacji: Uchwala nr 170/2019 Zarzadu Powiatu w Pultusku 
z dnia 27 wrzegnia 2019 r. w sprawie rozpoczecia konsultacji spolecznych. 

Cel przeprowadzenia konsultacji: wyratenie i pomanie opinii podmiotow, o ktorych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.) lub zgloszenie propozycji zmian do 
Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozaraidowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami , o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoki poEytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Uczestnicy konsultacji: do udzialu w konsultacjach uprawnione byly organizacje 
pozarzqdowe i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 
z 2019 r. poz.688, ze zm.) majqce swojq siedzibe na terenie powiatu pultuskiego lub 
prowadzqce dzialalnoga na terenie powiatu pultuskiego. 

• Forma konsultacji: zbieranie opinii lub propozycji zmian do Programu Wspolpracy na 
2020 r. skladanych na formularzu konsultacji w formie pisemnej: 
1) dostarczonych w godzinach pracy urzedu do Kancelarii Starostwa Powiatowego 

w Pultusku ul. Marii Sklodowskiej — Curie 11 06 — 100 Pultusk lub, 
2) przeslanych tradycyjnq poczt4 na adres : Starostwo Powiatowe w Pultusku ul. Marii 

Sklodowskiej — Curie 11 06 —100 Pultusk lub, 
3) przeslanych poczt4 elektronicznq na adres: pczk@powiatpultuski.pl. 

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 7 do 18 paidziernika 2019 r. 

POD SUMOWANIE KONSULTACJI 

Podczas trwania konsultacji tj. od 7 do 18 paalziemika 2019 roku do Starostwa 
Powiatowego w Pultusku nie wplyngly opinie lub propozycje zmian Programu Wspolpracy 

• 
na rok 2020. 

Zespol odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji stwierdzil, iz zgodnie z § 15 
Regulaminu konsultacji spolecznych stanowiqcego zal4cznik do uchwaly Nr 
XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu konsultacji spolecznych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6400), proponuje uznac  
konsultacje za wazne. 

ltacji: Podpisy Zespolu odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

1)  Robert Dynak — Przewodnicz4ey 	 

2)  Zbigniew Matusiak — Czlonek 

3)  Janusz Kujawa — Czlonek 

s 

to,i.  



Podpisy czionkow Z 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Joiwiak 

3. Halina Zofia Banach 	 

4. Emilia Agata Gqsecka 

5. Zbigniew Ksietyk 

Zarzqd Powiatu w Pultusku , na posiedzeniu w dniu 	pa2dziernika 2019 roku zapoznal 
sic z Raportem z przebiegu konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly Rady 
Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy powiatu pultuskiego z organizacjami 
pozarzgdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami , o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki potytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 
oraz postanowil o skierowaniu ww. projektu uchwaly pod obrady Rady powiatu w Pultusku. 

• 
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