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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI,
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017

1. Wstęp

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
przedkłada Radzie Powiatu Pruszkowskiego,w terminie do 31 maja 2018 r., sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2017 rok.

11. Realizacja Programu

l Program współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizac:mami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymidziałalnośćpożytku publicznegona rok 2017, zwany
dala ,,Programem", powstał na podstawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Ostateczny kształt projektu Programu został zaakceptowany przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych w dniu lO listopada 2016 r.
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2.

Rada Powiatu Pruszkowskiegopodjęła w dniu 29 listopada 2016 r. uchwałę
nrXXVl1/217/2016
Pruszkowskiego

w

sprawie

z organizacjami

przŃęcia

Programu

pozarządowymi

oraz

współpracy
innymi

Powiatu

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W Programie określone
zostały: cele, zasady, formy współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania

publiczne, sposobyrealizacji i oceny programu, informacja o wysokości budżetu
Powiatu, informaclja o tworzeniu Programu oraz przebiegu konsultacji, informacja
o powoływaniu i zasadachdziałania komigi konkursowych.

3. Okres realizaclji Programu

od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r

4. Program został zrealizowany z uwzględnieniem:

1) głównego celu Programu

było nim: zwiększenie udziału organizacji pozarządowych

w realizacji zadań Powiatu w sferze pożytku publicznego;
2) zasad współpracy

były to:

a) pomocniczości, zgodnie z którą Powiat może zlecać realizację zadań publicznych
organizacjom pozarządowym, które działając w lokalnych środowiskach, dobrze

znają ich potrzeby; zasada stanowi o obopólnym dążeniu do uzyskania jak
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

b) suwerenności stron, która zakłada wzajemne respektowanie niezależności partnerów,
poszanowanie wzajemną autonomii, nieingerowanie w obszary działania partnera,

c) partnerstwa, która zakłada współdziałanie równoprawnych partnerów w realizacji
zadańpowiatu, rzetelnąwymianę informacji,
d) efektywności która stanowi o wyborze działań zapewniających optymalną realizację
zadań

w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

e) uczciwej konkurencji i jawności, zgodnie z którymi współpracamusi polegać na
stosowaniurównych i jawnych kryteriów, bez preferowania podmiotów oraz na
udzielaniu

wszystkim

podmiotom

tych

samych

infomlacji,

dotyczących

realizowanych zadań,

3) zakresu przedmiotowego -- obszaru zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. l
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
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4) 10rm współpracy:

a) finansowej

zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań Powiatu przez:

powierzenie

sfinansowanie realizac:ji zadania przez Powiat,

wspieranie -- dofinansowanie realizacji zadania przez Powiat,
przy czym Powiat zleca realizację zadań publicznych w trybie konkursu ofert, chyba

że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia albo z pominięciem konkursu
ofert, na podst. art. 19a Ustawy,

b) pozafinansowej

wszelka pozafinansowa pomoc Powiatu wspierająca działalność

i rozwój organizaqi pozarządowych,
5) priorytetowych zadańpublicznych z zakresu:
a) pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w tmdnel sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób,

b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniaświadomościprawnej
społeczeństwa,

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

g) działalności wspomagayącąrozwój gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości,
h) działalności wspomagalącąrozwój wspólnot i społecznościlokalnych,
i) oświaty i wychowania,

j) działalności narzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1) wspieraniai upowszechniania
kultury fizycznej,
m) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
n) turystyki i krajoznawstwa,

o) promoclji i organizacji wolontariatu,

p) ratownictwai ochronyludności,
q) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

r) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 Ustawy.
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Sposób realizacji Programu:
1) wspieranie realizac:ji zadań publicznych na podstawie art. 13 oraz art. 19a ustawy;

2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
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Wysokość środków zaplanowanychw budżecie Powiatu na realizację Programu
227 000 zł. Zarząd Powiatu przyznał dotacje w łącznej wysokości: 225 940 zł

Na realizację zadania: ,,Nieodpłatna pomoc prawna i edukac:ja prawna" (prowadzenie
przez organizacje pozarządowe trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie

Pmszkowskim) Powiat przekazał 182 177,64 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu

administracji rządową. Finansowaniepochodziło z dotacji przekazywanejprzez
Wojewodę Mazowieckiego.

7.

W trakcie realizacji Programu ocenianojego realizac=jęprzez bieżący monitoring, który
prowadzili

pracownicy Starostwa odpowiedzialni

za współpracę z organizacjami

pozarządowymi. Ponadto organizacje miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków,
propozycji i zastrzeżeń do Programu. Uzyskane podczas realizacji Programu informacje,
uwagi, wnioski czy propozycje dotyczące realizowanych projektów zostaną wykorzystane
w

celu usprawnienia bieżącej i

przyszłą

współpracy Powiatu z organizacjami

pozarządowymi.
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Sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowych:
1) w roku 2017 zostało powołanych 6 komisji konkursowych;
2) w skład każdej komisji

konkursowej

wchodziło

dwóch przedstawicieli

Starostwa,

wskazanych przez Zarząd Powiatu, oraz dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych; każda komika była powołana uchwałą Zarządu;

3) wszyscy członkowie komigi składali oświadczeniao braku stosunku prawnegolub
faktycznego z podmiotami biorącymi udział w konkursie;
4) praca każdej komisji przebiegała w następującym porządku:
a) stwierdzenie prawomocności posiedzenia komigi
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b) wybór przewoclmczącego komisll,
c) zapoznanie się z podmiotami, które złożyły oferty,

d) złożenie oświadczeńprzez członków komiqi o braku stosunku prawnego lub
faktycznego z podmiotami biorącymi udział w konkursie
e) odczytanie warunków konkursu i kryteriów ocen,

f) odczytanie ofert oraz stwierdzenie, w jakim stopniu każda z ofert spełnia warunki
konkursu

dyskuqa,

g) wypełnieniekart ocenprzezkażdegoz członków komisji indywidualnie
h) sporządzenie protokołu opiniującego oferty
i) przekazanie protokołu Zarządowi,

5) wyboru ofert dokonywał Zarząd Powiatu, kierując się:
a) możliwością realizacj i zadania,
b) oceną kalkulacji kosztów z uwzględnieniem wkładu osobowego, rzeczowego,

c) oceną proponowanąjakości wykonania zadania oraz kwalifikacjami osób
wykonujących zadanie,

d) oceną jakości podobnych zadań w przeszłości, a w szczególnościpod kątem
rzetelności, terminowości oraz sposobów rozliczenia otrzymanych na realizację
zadania środków z budżetu Powiatu

111.Realizacja poszczególnychzadań publicznych

l

Współpraca o charakterze finansowym -- otwarte konkursy ofert

wsparcie finansowe

w postaci dotacji na realizację zadań konkursowych.

W 2017 r. Powiat ogłosił łącznie trzy otwarte konkursy ofert, w tym dwa konkursy na
realizację zadań własnych Powiatu oraz jeden konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

zadanie zlecone i finansowane przez Wojewodę

Mazowieckiego.
2.

W wymienionych dwóch konkursach ofert Zarząd przyznał następującedotacje na
realizację zadań publicznych:
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1) w konkursie ogłoszonym w dniu 19 stycznia 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu

Pruszkowskiego nr 157/1336/2017, Zarząd wybrał następujące oferty oraz przyznał
dotacje:

a) z zakresu oświaty i wychowania:
Fundacja ,,Upstarter", oferta pn. ,,Skuteczne działanie w 7 krokach"

7000 zł,

Chorągiew Stołeczna ZHP HuHiec Pruszków, oferta pn. ,,Książka -- jeden
z największych cudów naszej cywilizacji"

10 000 zł,

b) z zakresuwspieraniai upowszechniania
kultury fizycznej:
Towarzystwo Gimnastyczna,,Sokół", oferta pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch --

150.rocznicaTG "Sokół" 3000zł,
Międzyszkolny

Klub

Sportowy

w Powiecie Pruszkowskim"

,,Pruszków, oferta pn. ,,Soboty z koszykówką

10 000 zł,

c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego:

StowarzyszenieEdukatorów Zywieniowych ,,Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy",
oferta pn. ,,Warsztaty żywieniowe dla młodzieży szkół średnich" -- 5000 zł,
oferta wspólna: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz PruszkowskimStowarzyszenieRodzin Abstynenckich ,,Socjus", oferta
pn. ,,Krew ratuje życie -- podarul serce,nie trzeba nic więcą"

6000 zł,

d) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywaniaszanstych rodzin i osób, działalnościna rzecz osób
niepełnosprawnych:

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta
pn. ,,Pielgrzymka dla niewidomych i słabowidzących"

7400 zł,

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskie, oferta
pn. ,,Impreza kulturalno-integracyjna

Społeczną

Katolickiego

z okazji

święta patrona Domu

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych

Pomocy

Archidiecezji

Warszawskiej w Brwinowie, św. Ojca Pio" -- 6050 zł,

Fundacja,,Toto Animo", oferta pn. ,,Spacerypo Powiecie Pruszkowskim-- mini
przewodnik od osób z autyzmem" -- 10 000 zł,

Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin
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z Powiatu Pruszkowskiego" - 5550 zł,

Krajowe Stowarzyszenie,,Przyłączsię do nas", oferta pn. ,,Integracyjnaimpreza
sportowo-rekreacyjna MIODOBRANIE 20 17" -- 6000 zł,

e) z zakresu podtrzymywania i upowszechnianiatradycji narodową, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturową :
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy

Nadarzyn, oferta pn. ,,Trwałe upamiętnienie

bohaterów Ziemi Pruszkowskiej -- ofiar zbrodni katyńskiej"

10 000 zł,

Pruszkowskie

,,Powiatowy

Stowarzyszenie

Patriotyczne,

oferta

pn.

konkurs

historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychw Powiecie Pruszkowskim"
4000 zł,
Stowarzyszenie,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Przez wieki do niepodległości -- Piknik
Patriotyczny upowszechniający tradycje polskiego oręża i walk o suwerennośćRP na
przedpolu stolicy, Raszyn 2017" -- 3000 zł,
Towarzystwo

Przyjaciół

Miasta

Ogrodu

Komorów

pn. ,,Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 1.0"

,,Komorowianie",

oferta

4000 zł,

Chorągiew Stołeczna ZHP HuHiec Pruszków, oferta pn. ,,Złaz rodzinny

wraz

z festiwalem klasycznej piosenki harcerskiej z okazji 135. rocznicy urodzin Ignacego

Kozielewskiego" 4000,00zł,
f) z zakresu działalności wspomagalącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

oferta wspólna: Forum Organizacji PozarządowychPowiatu Pruszkowskiego oraz
Brwinowskie StowarzyszenieRodzin Abstynenckich ,,Szansa",oferta pn. ,,Rozwój
działalności Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie"

7000 zł,

oferta wspólna: Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego oraz
Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Szansa", oferta pn. ,,Akademia

SpołecznieAktywnych Powiatu pruszkowskiego 2017" -- 10 000 zł,

g) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

TowarzystwoPrzgaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie",
oferta
pn. ,,Dziedzictwo przyrodnicze i ład przestrzenny w dolinie Utraty" -- 3500 zł:
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2) w konkursie ogłoszonym w dniu 18 maja 2017 r. uchwałą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego nr 180/1460/2017, Zarząd wybrał następujące oferty oraz przyznał
dotacje:

a) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuaclji

życiowej oraz wyrównywaniaszanstych rodzin i osób, działalnościna rzecz osób
niepełnosprawnych:

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta
pn. ,,Opłatek dla niewidomych i słabowidzących" -- 5 400 zł,

Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
wPruszkowie,

oferta

pn.

,,Warsztaty

teatralne

dla

dorosłych

osób

z niepełnosprawnościąintelektualną" -- 3580 zł,
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy", oferta

pn. ,,IV wakacHne warsztaty terapeutyczne" -- 6020 zł,
b) z zakresu działalności wspomagalącel rozwq wspólnot i społeczności lokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
Chorągiew

Stołeczna ZHP

Hufiec

Pruszków,

młodzieżowych fundamentem wolontariatu"

oferta

pn. ,,Szkolenie

liderów

2000 zł,

Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Nadarzyn,oferta pn. ,,Aktywizacjai integracja
społeczności lokalnych: Nadarzyn i Raszyn Razem dla Kościuszki" -- 4000 zł,

Fomm Organizacji PozarządowychPowiatu Pruszkowskiego,oferta pn. ,,Publikac:ja
- Logika pisania ofert dla organizacji pozarządowych" -- 4000 zł,

TowarzystwoPrzyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie",oferta
pn. ,,AleksanderJanowski i inni -- Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 2.0"
3000 zł,

c) z zakresuoświatyi wychowania:
Fundacja Upstarter, oferta pn. ,,Warsztaty ze skutecznej komunikac:ji interpersonalną
oraz warsztaty Skuteczne działanie w 7 krokach 2.0" -- 6680 zł,

Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Ku pamięci naszej -- warsztaty popularyzujące ważne

wydarzeniahistoryczne" 4400zł,
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d) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Towarzystwo PrzŃaciół

Miasta

Ogrodu

Komorów

,,Komorowianie",

oferta

pn. ,,Dziedzictwo przyrodnicze w dolinie Utraty 2.0 - wzdłuż Utraty: od Paszkowa do
Pruszkowa" -- 6490 zł,

e) z zakresu turystyki i krajoznawstwa - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

,,Szlakiem

Tęczy",

oferta

pn.

,,Wycieczki

turystyczno-

krajoznawcze dla podopiecznych Szlakiem Tęczy" -- 10 000 zł.

3. Współpraca o charakterze finansowym

zlecanie realizaqi zadań z pominięciem

otwartych konkursów ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób - Fundacja,,Toto Animo", ,,Zima
Rytro 2017", dotacja: 10 000 zł,
2) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodową,

pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturową :
a) Stowarzyszenie,,5Plus", oferta pn. ,,Powiat Pruszkowski dla Polaków z Litwy
dotacja: 3 000 zł,

b) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Polacy z Litwy

w

Pmszkowie", dotacja: 8 000 zł,

c) Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. ,,XXXll Rajd Szlakiem

NaszejHistorii 2017",dotacja:5 000zł
3) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Społeczne Stowarzyszenie

,,Forum Pruszków",

oferta pn. ,,Pruszkowski

weekendfantastyki",dotacja:1920zł,
4) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Stowarzyszeniena rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,lll Bieg charytatywny -- Pobiegnij z nami po sprawność", dotacja:

8 150zł,
b) Klub

Sportowy

,,Pantera Brwinów",

oferta pn. ,,Vll

Festiwal

sportów

obronnych i sztuk walki pod patronatem Starosty Pruszkowskiego", dotacja:
9 300 zł.
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4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozaHinansowym:
1) Kongres Organizacji Pozarządowych -- odbył się 4 marca 2017 r.; uczestniczyło w nim

40 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas spotkania została omówiona

pierwsza tura otwartych konkursów ofert; postanowiono wspólnie, że druga tura
odbędzie się w maju, a ogłoszenie konkursowe będzie miało charakter ogłoszenia

wielozadaniowego; zaprezentowane zostały także efekty współpracy powiatu
i organizacji pozarządowych w 2016 r.;

2) Centrum Dialogu Społecznegojest stałym miejscem spotkań i współpracy organizacji
pozarządowychoraz powstawania inicjatyw obywatelskich; istnieje od grudnia 2016 r.
Od stycznia 2017 r. prowadzi intensywną działalność umożliwiającą organizacjom
pozarządowym

organizowanie

jednorazowych

bądź

cyklicznych

spotkań

wewnętrznych oraz spotkań integrujących środowisko działaczy ngo. Przykładem jest
tutaj działający od marca 2017 r. zespół ds. obchodów 100.rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości(pkt 4 ppkt 2 sprawozdania)czy też codzienne, popołudniowe
spotkania poszczególnych organizacji.

W CDS odbywały się także spotkania konsultacyjne zwołane uchwałą Rady Powiatu
Pruszkowskiego nr XXXl1/246/2017 z dnia 30 maja 2017 r., a także szkolenia dla
orgamzacli
Pomieszczenia CDS były wynajmowane codziennie, w godzinach przedpołudniowych,

od poniedziałkudo piątku, przez Fundację,,Toto Animo" opiekującysię osobami ze
spektrum autyzmu.

PomieszczeniaCDS dla wszystkich organizacji były wynajmowane bezpłatnie;

3) zespół ds. obchodów 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości powstał
podczas Kongresu Organizac:ji Pozarządowych. W pracach zespołu mogły uczestniczyć

wszystkie organizacje pozarządowe,pragnące włączyć się w powiatowe obchody

rocznicy. Na spotkaniachzespołu powstała koncepqa, aby każda organizacja
pozarządowa mogła samodzielnie uczcić rocznicę, realizując zadania na miarę własnych
możliwości, a wszystkie te działania łącznie stworzyłyby blok obchodów;
4) Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego -- wydarzenie adresowane
do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Powiatu obyło się w Pruszkowie,

w parku Kościuszki, 10 czerwca 2017 r.; zgromadziło kilkadziesiąt organizadi
społecznychz terenu całego Powiatu. Każda organizacja miała możliwość otworzenia
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własnego punktu informacŃnego oraz zaprezentowaniatam mieszkańcomswoich
planów i osiągnięć.

Głównym celem Pikniku było stworzenie płaszczyzny do bliższego, wzajemnego
poznania się, nawiązania bezpośrednich kontaktów uczestniczącym w

nim

orgamzaclom;

5) Powiatowa Kuźnia Aktywności Obywatelskiej to wspólny projekt kilku organizacji,
doHinansowanyz budżetu Funduszu Inicljatyw Obywatelskich oraz z budżetu Powiatu
Pruszkowskiego, prowadzony pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Powiatu Pruszkowskiego.
Głównym celem trwającego 8 miesięcy Projektu było wyszukanie na terenie wszystkich
gmin Powiatu lokalnych środowisk społecznych podatnych na aktywizacji obywatelską
oraz udzielenie im wsparcia w rozwoju poprzez praktyczne warsztatowe szkolenia dla
liderów, indywidualne doradztwo i integrację środowiskowe, które przyczyniłyby się do
zwiększenia ich umie:jętnościkierowania społecznymi działaniami;

6) udostępnianiesali konferencyjnej Starostwa Powiatowego dla potrzeb organizacji
pozarządowych -- wzorem lat ubiegłych sala konferencyjna Starostwa była bezpłatnie

wynajmowana na potrzeby organizacji pozarządowych; przykładem są tutaj cykliczne
spotkania

Pruszkowskiego

Towarzystwa

Kulturalno-Naukowego,

adresowane

do

mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, poświęcone polskiej kulturze, historii, edukaclji;
7) stała współpraca z organizacjami pozarządowymi polegająca na udzielaniu porad oraz
wszelkich informacji potrzebnych organizacjom do prowadzenia działalności

IV. Przygotowanie Programu na 2018 rok

Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą ru XXXl1/246/2017 z dnia 30 maja 2017 r. podjęła

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy
z organizac:mami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
W dniu 20 czerwca 2017 r. zostało zwołane pierwsze spotkanie konsultacyjne. Został na nim

wypracowany dalszy plan działania dotyczący przygotowania Programu współpracy na rok
2018 oraz skonstruowania nowych zasad ogłaszania otwartych konkursów ofert
11

W dniu ll września 2017 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu na

rok 2018. Zebrani zgłosili uwagi oraz zaakceptowali projekt Programu. Na podstawie
wniosków złożonych przez organizacje pozarządowepowstał budżet Programu współpracy

Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą nr XL/321/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. przŃęła

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok.
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w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu PruszkowslajlŁo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pozytku publicznegoza rok 2017

Na podstawieart. 32 ust. l ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 iz 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
uchwala się co następuje:
g 1. Zarząd Powiatu

Pruszkowskiego

przyjmuje

sprawozdanie z realizaclji Programu

współpracy Powiatu Pmszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego za rok 2017 w brzmieniu
określonym w załączniku do ninidszej uchwały.
$ 2. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego postanawia skierować sprawozdanie, o którym mowa
w $ 1, do Rady Powiatu Pruszkowskiego.
g 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Mirosław Chmielewski

4. Zdzisław Brzeziński
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2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjamipozarządowymioraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2017

Przedkłada się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizac:mami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2017.

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiegoz organizacjami pozarządowymioraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przMęty
uchwałą nr XXVIV217/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego w dniu 29 listopada 2016 r.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni
w terminie do 3 1 maja oraz opublikować je w Biuletynie Informacji Publiczną .
Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 wpisuje się
w dokument pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025", w obszar
,,Bezpieczeństwo

i

równość

szans",

umożliwiając

realizację

następujących

celów

strategicznych:
- rozwój

kapitału

społecznego pozwalający

na budowanie trwałych więzi

społecznych

i włączenie jak największą liczby mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego,
- podniesienie

skuteczności działań profilaktycznych

celem zapobiegania zagrożeniom

cywilizacynym i naturalnym,
- poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznejzapewniającerealne
i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym,
- poprawa jakości oraz dostępności oferty kulturalną, rozrywkową i sportowej, pozwalająca
na atrakcyne spędzanieczasu wolnego blisko miejsca zamieszkania powiatu

- poprawa stanu i dbałość o środowisko naturalne, pozwalające dzisiejszym i przyszłym

mieszkańcom powiatu na życie w zdrowym otoczeniu,
- poprawa ładu przestrzennego i zapewnienie odpowiednią

ilości

zieleni na terenach

urbanizowanych, aby powiat wyróżniał się wysoką estetyką i atrakcyjnością,

- osiągnięcie wysokiej efektywności pozyskiwania finansowania zewnętrznegopozwalające
na realizację aspiracji rozwojowych wspólnoty powiatowej .
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