Zalacznik
do Uchwaly Nr 11/20/2018
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 29 listopada 2018r.

,,Program wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarz4dowymi I innymi
uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poiytku publicznego i o wolontariacie"
na rok 2019
Dzialalnok organizacji pozarzadowych jest istotna cecha spoleczenstwa
obywatelskiego, elementem aktywizujacym wspolnote lokalna. Dla bieZacej pracy Powiatu
Pultuskiego istotne znaczenie ma zarowno wymiana dizAwiadczeli 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 pozarzadowymi
•

i innymi uprawnionymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019,
zwanego dalej Programem, jest mowa o:
1) dzialainoki pozytku publicznego - nale2y przez to rozumiee dzialalnok spolecznie
uZyteczna, prowadzona w sferze zadan publicznych okre§lonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r.
poz. 450, ze zm.),
2) organizacjach pozarzadowych - naleZy przez to rozumiee organizacje, ktore nie
sa jednostkami sektora finansow publicznych, w rozumieniu przepisow o finansach
publicznych i nie dzialajq 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 2003r. o dzialalnoki poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450, ze zm.),
4) Zarz4dzie - naleZy przez to rozumie 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
Panstwa 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 obejmuja prowadzenie dzialalnoki pozytku
publicznego,
c)stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego prowadzacych, odpowiednio
do terytorialnego zakresu dzialania organOw powiatu, dzialalnok pozytku publicznego

w zakresie odpowiadajqcym zadaniom tych organow,
6) dotacji - nalezy przez to rozumiee dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.),
7) konkursie — nalezy przez to rozumiee konkurs na realizacjg zadan powiatu w 2019 r.
realizowanych ze SrodkOw budzetu powiatu pultuskiego przez podmioty Programu,
8) Starostwie — nalezy przez to rozumied Starostwo Powiatowe w Pultusku.
§2.
1. Cel glowny Programu to ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w §rodowisku
lokalnyrn oraz budowanie partnerstwa pomiedzy podmiotami realizujqcymi niniejszy
Program .
2. Cele szczegolowe Programu to:
1) zwickszanie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej w powiecie;
2) tworzenie warunkOw do wyrownywania szans os6b niepelnosprawnych - czlonkow
spolecznoki powiatu;
•

3) integracja organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow realizujqcych Program
z terenu powiatu;
4) intensyfikacja dzialan na rzecz rozwoju fizycznego dzieci i mlodzie2y.
§3.
Roczny Program obowigzuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§4.
Wspolpraca Powiatu z podmiotami Programu odbywad sic bcdzie na zasadach:
1) pomocniczoki — oznacza to, 2e powiat powierza organizacjom realizacje zadati,
a organizacje zapewniajq ich wykonanie w sposob ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2) suwerennoki stron — oznacza to, ze stosunki pomiedzy powiatem a organizacjami

•

ksztaltowane 1704 z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezalanoki w swojej
dzialalnoki statutowej;
3) partnerstwa — oznacza dobrowolnq wspolprace rownoprawnych partnerOw na warunkach
okreSlanych 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 pozarz4dowych. Zarowno
powiat jak i organizacje po4tku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz
wydatkowania przyznanych grodkOw publicznych dzialajq zgodnie z prawem i dobrymi
obyczajami.

§5.
Wspolpraca Powiatu Pultuskiego z podmiotami Programu dotyczy zadan okreAlonych w art.
4 ustawy, a w szczegOlnoki zadari o zasiegu powiatowym, w dziedzinie:
1) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrownywania szans tych rodzin i osob,
2) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwiekszania swiadomosci prawnej
spoleczenstwa,
3) porzqdku i bezpieczetistwa publicznego,
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskoki oraz rozwoju gwiadomoki
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) dzialania na rzecz ()sob z niepelnosprawno§ci4,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajwych bez pracy
i zagrozonych zwolnieniem z pracy, promocja i organizacja wolontariatu,
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzialalnoge na rzecz rOwnych praw kobiet
•

i mcZczyzn,
8) krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i mlodzie2y oraz osob z niepeinosprawnogci4,
8) upowszechniania edukacji, kultury fizycznej i sportu,
9) ekologii i ochrony zwierz4t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10)swiadczenia nieodplatnej pomocy prawnej,
11) dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy micdzy
spoleczetistwami,
12) dzialalno§e na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
§6.
1.0bszary wspolpracy traktowane priorytetowo w roku 2019 to:
1) rozwoju lokalnego rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej ()sob bezrobotnych

•

i niepelnospravvnych, promowania przedsiebiorczoki, organizowania szkolen w zakresie
rozwoju malych i grednich przedsigbiorstw oraz pozyskiwania grodkow,
2) kultury fizycznej i sportu, w tym wspierania organizacji imprez sportowych, jak
i rekreacyjnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji wolnego czasu
i aktywizacji dzieci i mlodziezy — w tym niepelnosprawnej,
3) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji, organizowania imprez kulturalnych o zasiegu
powiatowym,
4) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwickszania gwiadomoki prawnej
spoleczenstwa,

5) promocji i ochrony zdrowia, w tym wspierania idei prozdrowotnych, promocji zdrowia
psychicznego i przeciwdzialania zaburzeniom psychicznym, prowadzenia zajee dla osob
i dzieci niepelnosprawnych,

6) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji zyciowej, osobom
w wieku emerytalnym, osobom niepelnosprawnym oraz wyrOwnywania szans tych rodzin
i osOb, ograniczania marginalizacji i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu osOb
niepelnosprawnych, wspierania dzialan majqcych na celu poprawe sprawnoki intelektualnej
i fizycznej oraz aktywnoki spolecznej osob niepelnosprawnych,
7) przeciwdzialania patologiom spolecznym,
8) ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9) ochrony ludnoki, pomocy ofiarom katastrof i klesk tywiolowych,
10) nauki, o§wiaty i edukacji.
2. \Vymienione zadania stanowiq otwarty katalog, ktary mote bya poszerzony o inne dzialania
wymienione w ustawie bez koniecznoki wprowadzania zmian zapisow niniejszego
programu.
§7.
Program bedzie realizowany poprzez:
•

1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadan publicznych na zasadach okreglonych
w ustawach, w tym:
a) powierzanie wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
ich realizacji,
b) wspieranie zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) informowanie podmiotOw Programu o planowanych dzialaniach uchwalodawczych
dotyczqcych dziedzin, o ktorych mowa §5,
3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projektOw
aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziaialnoki statutowej tych podmiotow
zgodnie z uchwalq nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 27 maja 2013r. w

•

sprawie: wprowadzenia regulaminu konsultacji spolecznych.(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
6400),
4) nieodplatne umotliwianie organizacjom nie dysponujqcym wlasnym lokalem korzystania
z sal konferencyjnych Starostwa na organizowanie spotkari i szkoleri,
5) promocje realizowanych przez organizacje pozarzqdowe rozwiqzari 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 bieZqcej dzialalnoki organizacji oraz podejmowanych
dzialaniach.
§8.
1. Zlecanie realizacji zadari powiatu organizacjom pozarzqdowym obejmuje w pierwszej
kolejnoki zadania, wymienione w Programie wspOlpracy i odbywa sic
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, ze przepisy odrebne przewidujg inny

tryb zlecania.
2. Zarzad, w uzasadnionych przypadkach, mote rozszerzya w 2019 r. liste zadan, o kthrych
mowa w §5.
3. Zasady i tryb przyznawania dotacji podmiotom Programu okreglajq zapisy ustawy
o finansach publicznych.
4. Planowana wysokok §rodkow przeznaczona na realizacje Programu wspolpracy Powiatu
Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi 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 2019 zostanie okreglona w budzecie Powiatu
Pultuskiego na rok 2019 do kwoty 20.000 zl.

§91. 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 pozarz4dovvymi i
podmiotami prowadzqcymi dzialalnok po2ytku publicznego;
2) dysponuje grodkami na ten cel w ramach budzetu powiatu;
3) zatwierdza regulamin konkursow ofert na realizacje zadati publicznych;
4) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania.
§10.
1. Zarzqd powoluje komisje konlcursowq dla przeprowadzenia otwartego konkursu oraz
przedloZenia Zarzqdowi propozycji wyboru ofert. Decyzjc w sprawie wyboru oferty
podejmuje Zarzqd.
2. Zasady dzialania komisji konkursowych w celu opiniowania ziozonych ofert, stanowi4
zalqcznik nr 1 do Programu.
§11.
°cella realizacji Programu odbywad sic bedzie poprzez zlo2enie przez Zarzjd pisemnego
sprawozdania z realizacji Programu Radzie Powiatu do dnia 29 maja 2020 r.
§12.
Na opracowanie Programu na rok 2019 skladaly sic nastepujgce czynnoki:
1) Opracowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy
Powiatu Puhuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
o ktetrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poZytku
publicznego i o wolontariacie" na rok 2019 — wrzesieti 2018r.
2) Akceptacja projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy
Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarz4dowymi 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 2019 przez Zarzad — paidziernik 2018r.
3) Podjycie przez Zarzad Powiatu w Pultusku uchwaly w sprawie rozpoczecia konsultacji
spolecznych dot. Programu wspOlpracy na rok 2019 — paldziernik 2018r.
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 vvww.bp.powiatpultuski.p1
c) na tablicy ogloszen Starostwa, ul. Marii Sklodowskiej- Curie 11 w Pultusku..
4) Przyjecie przez Zarzad Powiatu w Pultusku raportu z przebiegu konsultacji spolecznych
dotycz4cych projektu uchwaly Rady Powiatu w Pultusku w sprawie Programu wspolpracy
Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialainoki poZytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019 — do 7 listopada 2018r.
•

5) Uchwalenie przez Rade Powiatu 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 pozytku publicznego
i o wolontariacie" na rok 2019 — do 30 listopada 2018r.
§13.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do prowadzenia wspoipracy Powiatu
z podmiotami Programu stosuje sic odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450, ze zm..) oraz
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1529, ze zm.

•
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Zal4cznik nr 1

do „ Programu wspolpracy powiatu pultuskiego
z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnosci poiytku publicznego na 2019
rok".

Zasady dzialania komisji konkursowych w celu opiniowania ziotonych ofert
§1
1 Komisja konkursowa powolana w celu opiniowania zlo2onych ofert na realizacje
zadari publicznych ze grodkOw powiatu pultuskiego, zwana dalej „komisjq", dziala na
podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki pokytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450, ze zm.), oraz „Programu
•

wspOlpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarz4dowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoki po4tku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019.
•

2. Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert zgloszonych przez uprawnione
ustawowo podmioty w otwartych konkursach ofert na realizacje zadari publicznych.
Komisja dziala na podstawie przepisow ustawy o dziaialnogci po2ytku publicznego
i o wolontariacie, „Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoAci poZytku publicznego i o
wolontariacie" na rok 2019 oraz kryteriow podanych w tre§ci ogloszenia o otwartym
konkursie ofert.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja ma obowi4zek brae przede wszystkim pod uwage:
1) zgodnoge oferty z zadaniem okreglonym szczegolowo w ogloszeniu konkursowym,
2) efektywnoge proponowanych metod wsparcia,

•

3) zgodnok celOw statutowych oferenta z realizowanym zadaniem,
4) moZliwoge realizacji zadania przez oferenta,
5) zadeklarowane przez oferenta warunki, w tym kwalifikacje ()sob, bezpo§rednio
bior4cych udzial w realizacji zadania,
6) kalkulacje kosztow realizacji zadania, w tym zadeklarowany udzial ArodkOw z innych
zrodel oraz wklad wlasny organizacji (finansowy lub pozafinansowy),
7) jakok realizacji zadan zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie:
rzetelnc& i terminowok oraz sposOb rozliczenia otrzymanych na ten cel grodkOw
(o ile podmiot realizowal juz zadania ze grodkow powiatu),
8) vvysokoge puli grodkow finansowych, przeznaczonych na realizacje zadania.
§2
1. Komisja pracuje na posiedzeniach w skladzie co najmniej 1/2 jej czlonkow. Na

kazdym z posiedzen Komisji sporzqdzana jest lista obecnoki.
2. Posiedzenia Komisji sa protokolowane.
3. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczqcy lub w razie jego nieobecnoki
Zas'tcpca Przewodniczqcego wyznaczony przez Zarzqd w uchwale o powolaniu
komisji konkursowej.
4. Do zadarl Przewodniczqcego nalezy w szczegolnoki:
ustalanie terminow posiedzen Komisji,
6 inicjowanie i organizowanie prac Komisji.
5. Komisja, na podstawie informacji zawartych w ofercie, okregla zakres zadania,

•

proponuje kwote dofinansowania/sfinansowania, a take wskazuje pozycje
wymienione
w
budzecie
projektu,
ktore
zostanq
objete
dofinansowaniem/sfinansowaniem.
6. Komisja podejmuje decyzje o wyborze oferty do zaproponowania Zarzqdowi, zwyklq
wickszokiq glosow w glosowaniu jawnym.
3.
Czlonkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu sic z wykazem
zloZonych ofert, skladajq ctwiadczenie, ktOrego wzor okregla zalqcznik do niniejszych zasad,
lub powiadamiajq osobc, ktora ich delegowala, o rezygnacji z prac komisji i koniecznoki
delegowania kolejnej osoby. Zmiana czlonka komisji powinna nastqpie do dnia pierwszego
posiedzenia.
§ 4.
Obsluge organizacyjno-technicznq Komisji zapewnia Wydzial Rozwoju i Promocji Star wa
Powiatowego w Pultusku.

•
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Zalqcznik

do Zasad dziatania komisji konkursowych
w celu opiniowania ziozonych ofert

Pultusk, dnia

Imie i nazwisko

Data i tytul ogloszenia konkursu ofert

OSWIADCZENIE
0Swiadczam, ze the pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorqcymi udzial
w procedurze konkursowej, ktOry mote budziO uzasadnionq wqtpliwok co do mojej
berstronno§ci podczas oceniania ofert.

podpis skladajqcego oAwiadcze e

EWODNICZACY RAD
ial(Xdeusz ajk

;
Zalqcznik nr 2
do „ Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego
z organizacjami pozarzgdowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadfacymi
dzialalnoe poZytku publicznego na rok 2019".

•
RAPORT
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOLECZNYCH
DOTYCZACYCH PROJEKTU UCHWALY RADY POWIATU W PULTUSKU
W SPREAWIE PROGRAMU WSPOLPRACY POWIATU PULTUSKIEGO Z
ORGANIZACJAMI POZARZtDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONOYMI
PODMIOTAMI PROWADZJCYMI DZIALALNOSC POZYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2019

Paidziernik 2018 r.

Podstawa przeprowadzenia konsultacji: Uchwata nr 640/2018 Zarzqdu Powiatu w Puttusku z

dnia 05 paidziernika 2018 r. w sprawie rozpoczqcia konsultacji spotecznych.
Cel przeprowadzenia konsultacji: wyraZenie opinii lub zgtoszenie propozycji zmian do

Programu Wspotpracy Powiatu Puttuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok poZytku publicznego na rok 2019,
zwanego dalej Programem Wspotpracy.
Uczestnicy konsultacji: do udziatu w konsultacjach uprawnione byty organizacje pozarzqdowe

i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoki
poZytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450, ze zm.) nnajqce swojq siedzibq
na terenie powiatu puttuskiego lub prowadzqce dziatalnok na terenie powiatu puttuskiego.
Forma konsultacji:

1. zorganizowane bezporedniego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarzqdowych;
zbieranie
opinii lub propozycji zmian do Programu Wspotpracy na 2019 r. sktadanych
2.
na formularz konsultacji w formie pisemnej zto2onych osobikie w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Puttusku lub przestanych pocztq tradycyjnq, bqdi pocztq
elektronicznq.
Termin przeprowadzenia konsultacji: od 12 paidziernika 2018 r.- do 25 paidziernika 2018 r.

WYNIKI KONSULTACJI:
W dniu 23 paidziernika 2018 r. odbyto siq spotkanie przedstawicieli stowarzyszeh i fundacji
dziatajqcych na terenie powiatu puttuskiego. Zgromadzeni zaopiniowali pozytywnie projekt
•

uchwaty Rady Powiatu w sprawie„ Programu wspotpracy Powiatu Puttuskiego z organizacjami
pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok poZytku
publicznego na rok 2019" z nastqpujqcq uwagq : § 6 ust. 6 „przeciwdziatania patologiom
spotecznym", otrzymuje nowe brzmienie: „ przeciwdziatania patologiom spotecznym,
edukacja i promocja zdrowego stylu zycia bez uzaleZnieh od alkoholu i substancji
odurzajqcych".

PODSUMOWANIE WYNIKOW:
I forma konsultacji:
Podczas trwania konsultacji tj. w dniach od 12 paidziernika 2018 r.- do 25 paidziernika 2018
r. przeprowadzono bezporednie spotkanie z zainteresowanymi- przedstawicielami
stowarzyszeh, podczas ktorego zebrani wyrazili pozytywnq opiniq w sprawie Programu
Wspotpracy na rok 2019.

II forma konsultacji:
Podczas trwania konsultacji tj. od 12 paidziernika 2018 r.- do 25 paidziernika 2018 r. do
Starostwa Powiatowego w Puttusku nie wptynqty opinie lub propozycje zmian Programu
Wspotpracy na rok 2019.
Zespot odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji stwierdzit, i± zgodnie z § 15 Regulaminu
konsultacji spotecznych, stanowiqcego zatqcznik do uchwaty nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu
w Puttusku z dnia 27 maja 2013 r., proponuje uzna6 konsultacje za wazne.
Podpisy Zespotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji:
1. Matgorzata Pajewska- Przewodniczqca
2. Anna Makowka- Cztonek
3. Katarzyna Jankowska- Cztonek

A 1.4?"0/Rapoznat siq z Raportem
Zarzqd Powiatu w Puttusku, na posiedzeniu w dniu
z przebiegu konsultacji spotecznych dotyczqcych projektu uchwaty Rady Powiatu w Puttusku
w sprawie Programu Wspotpracy Powiatu Puttuskiego z organizacjami pozarzqdowymi i
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok poiytku publicznego na rok
2019 oraz postanowit o kierowaniu ww. projektu uchwaty pod obrady Rady Powiatu w
Puttusku.

Pod is cztonkOw Zarz du P•AfAt
1.Jan Zalewski
2.Beata Joiwiak
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3. Halina Zofia Banach
4.Matgorzata Kortowska
5.Krzysztof Janusz Piehkos
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