Uchwała n.l:JGd/./18192./20is
Zarządu Polvjątu Pruszkowskiego
z dnia;;2 f;).ŁiJ;'ąfg\2018 r.

w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizacjęzadań pu

Na podstawieart. 13 ust. l ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o działalnościpożytku
publicznegoiowolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 450, 650 i 723), uchwalasię,
co następuje:

g ll. Ogłasza
się otwarty konkurs ofert na realizację
zadańpublicznych
w 2018r.

z zakresu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania polskości oraz
r' \.

rozwoju świadomości

narodową,

obywatelskie

i kulturowej ;

2) pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobomw trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; oraz z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3) działalności wspomagayącąrozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz z zakresu
działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
4) oświaty i wychowania

g 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały.
$ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePmszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

W związku z uchwałą nr XL/321/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 28 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizac:mami
pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku
publicznego na rok 2018, ogłasza się otwarty konkurs ofert na zrealizowanie zadań
publicznych, zawartych w rocznym programie współpracy.
Zadanie wynika z dokumentu: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 20152025. Aktualizacja 2017", obszar ,,Bezpieczeństwo i równość szans", cele strategiczne:
rozwój kapitału społecznego pozwalający na budowanie trwałych więzi społecznych
i włączenie jak największą liczby mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego,

podniesienie skutecznościdziałań profilaktycznych celem zapobieganiazagrożeniom
cywilizacyjnym i naturalnym,
poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewniające realne
i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym,
włączenie społeczne zapewniające członkom różnych gmp społecznych równe korzystanie
z oferty
poprawa jakości oraz dostępności oferty kulturalnej, rozrywkową i sportową,
pozwalająca na atrakcyjne spędzaniaczasu 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 atrakcynością,
osiągnięcie wysokie efektywności pozyskiwania finansowania zewnętrznego pozwalające
na realizację aspiracji rozwojowych wspólnoty powiatową .

Srodki finansowe na realizację tych zadań zaplanowanesą odpowiednio w budżecie
Powiatu Pruszkowskiego na 2018 r. w następujących Działach i Rozdziałach $ 2360:
921
852
750
801

92105
85295
75095
80195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 22 100 zł,
Pomoc społeczna: 21 890 zł,
Administracja publiczna (rozwój wspólnot): 46 500 zł,
oświata i wychowanie: 47 730 zł.
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