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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACn PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI,
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2018

1. Wstęp

Na podstawieart. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalnościpożytku
publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365iz 2019 r. poz. 37).
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przedkłada Radzie Powiatu Pruszkowskiego,w terminie
do 3 1 maja 2019 r., sprawozdaniez realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego

z organizacjamipozarządowymioraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

11.Realizacja Programu
l Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zwany
dalej ,,Programem", powstał na podstawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Ostateczny kształt projektu Programu został zaakceptowany przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych w dniu 11 września 201 7 r.

2. Rada Powiatu

Pruszkowskiego

podjęła

w

dniu

28

listopada 2017

r.

uchwałę

nr XL/321/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
z organizacjami

pozarządowymi

oraz innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku publicznego na rok 2018. W Programie określone zostały: cele, zasady, formy
współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, sposoby realizacji

i oceny programu, informacja o wysokości budżetu Powiatu, informacja o tworzeniu
Programu oraz przebiegu konsultaqi, informacja o powoływaniu i zasadach działania
komigi konkursowych.

3. Okres realizacji Programu

od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

4. Program został zrealizowany z uwzględnieniem :
1) trzech głównych celów Programu

były to:

a) upamiętnienie setną rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości -- w sferze
działalności

pożytku

publicznego

poprzez realizację działań

kreatywnych

umożliwiających szeroki, masowy udział mieszkańców Powiatu,

b) stworzenie organizacjom pozarządowym możliwości pełnego wykazania się
zdobytymi umiąętnościami w realizacji zadańpublicznych, dla dobra mieszkańców
Powiatu, a także zintensyfikowanie działań obywatelskich,

c) dalsze rozwiązywanieważnych dla mieszkańcówPowiatu problemów oraz
zaspokajanieich potrzeb dzięki współpracy z organizaqami pozarządowymi;
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 realizaąi zadań publicznych,
b) suwerenności stron, która zakłada wzajemne respektowanieniezależności partnerów,
poszanowanie wzajemnej autonomii, nieingerowanie w obszary działania partnera,

c) partnerstwa, która zakltadawspółdziałanie równoprawnych partnerów w realizaqi
zadań powiatu, rzetelną wymianę informacji,

d) efektywności która stanowi o wyborze działań zapewniających optymalną realizację

zadań-- w sposóbekonomiczny,profesjonalnyi terminowy,
e) uczciwą konkurencji i jawności, zgodnie z którymi współpracamusi polegać na
stosowaniurównych i jawnych kryteriów, bez preferowaniapodmiotów oraz na
udzielaniu

wszystkim

realizowanych zadań,

podmiotom

tych

samych

informacji,

dotyczących

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

4) form współpracy:
a) finansowej

zlecenie organizac:jompozarządowym realizacji zadań Powiatu przez:

powierzenie -- sfinansowanie realizacji zadaniaprzez Powiat,
wspieranie -- dofinansowanie realizacji zadaniaprzez Powiat,

przy czym Powiat zlecaćrealizację zadań publicznych w trybie konkursu ofert albo
z pominięciem konkursu ofert, na podst. art. 19a Ustawy,

b) pozanlnansową

wszelka pozańlnansowapomoc Powiatu wspierająca działalność

i rozwój organizacji pozarządowych,
5) priorytetowych zadań publicznych z zakresu:

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

b) pomocyspołeczną,w tym pomocy rodzinomi osobomw trudnej sytuaqi życiową

orazwyrównywaniaszanstychrodzini osób,
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

d) ochronyi promocji zdrowia,
e) działalności wspomagaJącejrozwq wspólnot i społeczności lokalnych,

f) udzielania nieodpłatnejpomocy prawnej oraz zwiększaniaświadomościprawnej
społeczeństwa,
g) działalności wspomagalącej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości )

h) oświaty i wychowania,
i) wspierania i upowszechniania kultury Hizycznd,

j) działalności na rzecz organizacji pozarządowychoraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy

5. Sposób realizacji Programu:
1) wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie art.13 oraz art. 19a ustawy;

2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

6. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację Programu
320000 zł. Na realizację zadania: ,,Nieodpłatnapomoc prawna i edukacja prawna"
(prowadzenie przez organizacje pozarządowe trzech punktów

nieodpłatnej pomocy

prawnej w Powiecie Pruszkowskim) Powiat przeznaczył 182 177,64 zł. Jest to zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowanie pochodziło z dotacji
przekazywana przez Wojewodę Mazowieckiego.

7. W trakcie realizacji Programu ocenianojego realizację przez bieżący monitoring, który
prowadzili

pracownicy Starostwa odpowiedzialni za współpracę z organizacjami

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

celu usprawnienia bieżącej i przyszłej

współpracy Powiatu z organizacjami

pozarządowylni.
8. Sposób powoływania i zasady działania komiqi konkursowych:

1) w roku 2018 zostało powołanych 6 komigi konkursowych;
2) w skład każdą komigi

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 prawnego lub
faktycznego z podmiotami biorącymi udział w konkursie;
4) praca każdą komigi przebiegała w następującym porządku:
a) stwierdzenie prawomocności posiedzenia komiqi

b) wybór przewodniczącego
komigi,
c) zapoznaniesię z podmiotami, które złożyły oferty,

d) złożenie oświadczeńprzez członków komigi 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 -- dyskuga,

g) wypełnienie kart ocen przez każdego z członków komigi indywidualnie
h) sporządzenie protokołu opiniującego oferty,
i) przekazanie protokołu Zarządowi;

5) wyboru ofert dokonywał Zarząd Powiatu, kierując się:
a) możliwością realizacji zadania,

b) oceną kalkulacji kosztów z uwzględnieniem wkładu osobowego, rzeczowego,

c) oceną proponowanej

jakości

wykonania

zadania

oraz kwalifikacjami

osób

wykonujących zadanie,

d) ocenąjakości podobnych zadań w przeszłości,a w szczególnościpod kątem
rzetelności, terminowości oraz sposobów rozliczenia otrzymanych na realizację
zadania środków z budżetu Powiatu, a także oceną dotychczasowegodoświadczenia
realizaqi tego typu zadań,
e) ocena atrakcyjności zadania

111.Realizacja poszczególnychzadań publicznych

l

Współpraca o charakterze finansowym -- otwarte konkursy ofert -- wsparcie finansowe
w postaci dotacji na realizację zadań konkursowych. W 20 18 r. Powiat ogłosił dwa otwarte

konkursy ofert na realizację zadań własnych Powiatu oraz jeden konkurs z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz edukacji prawną

zadanie zlecone

i finansowaneprzez Wojewodę Mazowieckiego. W konkursach tych Zarząd przyznał
następujące dotacje na realizację zadań publicznych:
1) w konkursie

ogłoszonym

w dniu

8 lutego 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu

Pruszkowskiego nr 237/1778/201 8, Zarząd wybrał następujące oferty oraz przyznał
dotacje:

a) z zakresu podtrzymywania i upowszechnianiatradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskie i kulturowej :
Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Drogi do niepodległości - manewry

wojsk rekonstrukcyjnych oraz piknik

patriotyczny z przeglądem GRH

i Ćwiczeniami przed defilada 100-lecia odzyskania niepodległości -- Raszyn 2018"

- 8500,00zł,
Pmszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Koncert upamiętniający
wydarzenia i osoby w dniach następnych po wprowadzeniu stanu wojennego na
terenie Polski pt. ,,13 grudnia -- zbliża się kolejna rocznica" -- 2200,00 zł,
Pruszkowskie

Stowarzyszenie

Patriotyczne, oferta pn. ,,Powiatowy

konkurs

historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Powiecie

pruszkowskim"-- 4400,00zł

ChorągiewStołecznaZHP Hufiec Pruszków,ofertapn. ,,XXXlll Rajd Szlakiem

NaszejHistorii 1918-2018" 5000,00zł,
b) z zakresu działalności wspomagalącejrozwq wspólnot i społecznościlokalnych
oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie,,Związek Podkowian", oferta pn. ,,Spektakl teatru amatorskiego

z PodkowyLeśną pt. ,,Przyjdziewalec" -- 1800,00zł,

Forum

Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta

pn. ,,Akademia SpołecznieAktywnych Powiatu Pruszkowskiego" -- 5900,00 zł,

c) z zakresupomocyspołecznej,w tym pomocyrodzinom i osobomw trudną sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, oraz z zakresudziałalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej Katolickiego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych

Archidiecezji Warszawskiej,ofertapn. ,,Imprezakulturalna-integracyjnaz okaze
i
święta

Domu

Pomocy

Społeczną

Katolickiego

Stowarzyszenia

NiepełnosprawnychArchidiecezji Warszawskiew Brwinowie św. Ojca Pio"
6050,00 zł,
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w

Pruszkowie,

oferta

pn.

,,Warsztaty

teatralne

dla

dorosłych

osób

z niepełnosprawnością intelektualną -- ll edycja" -- 6620,00 zł,
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",

oferta pn. ,,IV wakacHne warsztaty terapeutyczne" -- 16 840,00 zł,
Towarzystwo

Pomocy Dzieciom

Upośledzonym

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Umysłowo

ze Specjalnego

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywne lato.

Pilotażowy program specjalistycznych zajęć terapeutyczno-rekreacMnychdla
dzieci ze spektrum autyzmu, zespołemAspergera i zaburzeniami całościowymi"
10 400,00 zł,

d) z zakresuochrony i promocji zdrowia:

Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Sportowa dieta dla
młodych koszykarzy" -- 3000,00 zł,
oferta

wspólna

pn.

,,Aktywnie

iz

apetytem

po zdrowie'',

złożona

przez:

StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi Rzeczypospolita Polskiej Klub
HDK

,,Serce Pruszkowa"

oraz

Abstynenckich ,,SocŁlus" 9000,00 zł:

Pruszkowskim Stowarzyszenie rodzin

e) z zahesu oświaty i wychowania:

Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Z muzyką za pan brat -- warsztaty z muzykoterapii
dla osób niepełnosprawnych" -- 10 640,00 zł,

f) z zakresuwspieraniai upowszechniania
kultury fizyczną :
Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie, oferta pn. ,,Szkolenie

młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej" -- 6000,00 zł,
Uczniowski K[ub Sportowy ,,Budow]anka" w Pruszkowie, oferta pn. ,,A](tywni
z piłką

nożną

aktywizacja

sportowa

dorosłych

mieszkańców

powiatu

pruszkowskiego poprzez cykliczne zięcia piłki nożną i udział w amatorskich
rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Mazowiecki PZN" -- 4000,00 zł,
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnospravnlością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV Bieg charytatywny -- pobiegnjl z nami po sprawność"

10 000,00 zł,

Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,PruszkówBasket Camp"
2500,00 zł,

Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Lato z koszykówką dla
dzieci z powiatu pruszkowskiego"
2) w konkursie ogłoszonym w dniu

7500,00 zł;

30 maja 2018 r. uchwałą Zarządu Powiatu

Pruszkowskiego nr 261/1 897/201 8, Zarząd wybrał następujące oferty oraz przyznał
dotac=je:

a) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskie i kulturową :
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. ,,Katyń

Pamiętamy.

Uhonorowanie bohaterów Ziemi Pruszkowskim w roku jubileuszowym 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości" -- 5000,00 zł,
Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Inwentaryzacja Mięso

pamięci Powiatu Pruszkowskiego" - 13 100,00 zł,
Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Radosna Niepodległa. 100-lecie

Niepodległości Polski w Powiecie Pruszkowskim''
b) z zakresu

działalności wspomagayącel rozwq

4000,00 zł,

wspólnot i społeczności lokalnych

oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

PruszkowskieTowarzystwo Kulturalno-Naukowe, oferta pn. ,,Aktywny senior

8800,00zł

stowarzyszenie

Powszechllych

pn. ,,Inkubator NGO"

Imclatyw

Społecznych

,,Jaspis",

otćrta

9400,00 zł,

Stowarzyszenie ,,Teatr Tln'', oferta pn. ,,Wystawienie spektaklu pt. Na pełnym

morzu Sławomira Mrożka w ramach obchodów 100-lecianiepodległości Polski

w Powiecie Pruszkowskim. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa
wolność to znaczy coś -- napisał autor 60 lat tetnu. Czy dzisiąsza demokracja na
pewno nie wymaga już udoskonaleń i kontroli obywatelskiej?"

12 443,00 zł,

c) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiową oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, oraz z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:

Polski Związek Niewidomych, oferta pn. ,,Opłatek dla osób niewidomych
i słabowidzących" -- 13 500,00 zł,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością

Tęczy'', oferta pn. ,,Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem''

,,Szlakiem

8390,00 zł;

d) z zakresu oświaty i wychowania:

Stowarzyszenie
RKW -- Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy,oferta
pn. ,,DzieńPrzetrwania" 30 000,00zł,
StowarzyszeniePowszechnych Inicjatyw Społecznych ,,Jaspis", oferta pn. Między

niebema ziemią'' 7000,00zł,
Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Organizacja szkolenia z zakresu

pomocy przedmedyczneldla członków organizacji proobronnych powiatu
pruszkowskiego" -- 4000,00 zł.

2

Współpraca o charakterzefinansowym -- zlecanie realizacji 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 tmdnej sytuacji

życiową orazwyrównywaniaszanstych rodzini osób:
a) Fundacja ,,Toto Amimo'', ,,Zima 2018"

10 000 zł,

b) Fundacja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem

Tęczy", oferta pn. ,,Warsztaty dla rodziców i opiekunówdzieci niepełnosprawnych-Spotkanie dwóch światów" -- 8200,00 zł;

2) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskie i kulturowej
TowarzystwoAbsolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącegoim. Tomasza Zana w Pruszkowie,oferta pn. ,,100 lat historii LO
im. T. Zana w 100-lecie niepodległości" -- 10 000,00 zł;

3) z zakresu oświaty i wychowania:
a) Społeczne Stowarzyszenie ,,Forum Pruszków", oferta pn. ,,Pruszkowski weekend

fantastyki

sobota na planszy" -- 2300,00 zł,

b) PruszkowskieStowarzyszeniePatriotyczne, oferta pn. ,,Młodzi, zdolni stąd"
1630,00zł;
4) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :

a) Klub Sportowy ,,PanteraBrwinów", oferta pn. ,,Vrl Festiwal sportów obronnych
i sztuk walki pod patronatem Starosty Pruszkowskiego" -- 10 000,00 zł,

b) Klub Sportowy,,PanteraBrwinów", ofertapn. ,,Biegnądla Polski" -- 10 000,00zł,
5) z zakresuochrony i promocji zdrowia: Fundaclja,,Pod Wspólnym Dachem", oferta
pn. ,,Povmótpłodności po porodzie"

6000,00 zł,

6) z zakresu działalności wspieralącą rozwq wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie,,Giganci Inicjatyw Twórczych", oferta pn. ,,lll Festyn U nas O. K

im. Tadeusza
Stachowicza"
-- 5800,00zł
3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozaHinansowym:
1) Kongres Organizacji Pozarządowych -- odbył się lO lutego 2018 r. Zaproszone zostały

wszystkie organizacje pozarządowe Powiatu. Podczas spotkania została omówiona
pierwsza tura otwartych konkursów ofert; ustalony został termin drugie tury otwartych

konkursów ofert. W dyskugi na Kongresie organizacjepozarządowepostulowały, aby
otwarte konkursy ofert odbywały się w dwóch murach,a ogłoszeniakonkursowe nadal
miały

charakter ogłoszenia wielozadaniowego;

podczas Kongresu zaprezentowane

zostały także efekty współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych w 2017 r.;
2) Centrum

Dialogu

Społecznego

--

midsce

spotkań

i

współpracy

organizacji

pozarządowychistnide od grudnia 2016 r. W ciągu 2017 r. i 2018 r. organizacje
pozarządowe wynajmowały tutaj nieodpłatnie pomieszczenia na swoją działalność.

W CDS odbyły się także spotkania konsultacyjne zwołane uchwałą Rady Powiatu

Pruszkowskiego nr XLl11/358/2018
z dnia 27 marca2018 r., a takżecykliczne
szkolenia dla organizacji pozarządowych;

3) Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

wydarzenie adresowane

do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Powiatu obyło się w Pruszkowie,
w parku Kościuszki, 17 czerwca 201 8 r. Zostało ono powiązane z piknikiem rodzinnym
i

zgromadziło

kilkadziesiąt

organizadi

z terenu

całego

Powiatu

oraz

rzeszę

mieszkańców. Każda organizacja miała możliwość otworzenia własnego punktu
informacyjnego oraz zaprezentowaniatam mieszkańcom swoich planów i osiągnięć.
Głównym

celem Pikniku było stworzenie płaszczyzny do bliższego, wzajemnego

poznaniasię, nawiązania
bezpośrednich
kontaktówuczestniczącym
w nim
organizacjom oraz stworzenie możliwości organizacjom bezpośrednią komunikacji
z mieszkańcami

4) udostępnianiesali konferencyjna StarostwaPowiatowego dla potrzeb organizacji
pozarządowych wzorem lat ubiegłych sala konferencyjna Starostwabyła bezpłatnie
wynajmowana na potrzeby organizacji pozarządowych;przykładem są tuta) cykliczne,
trwające od lat spotkania Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, są one
adresowane do mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego i poświęcone polskiej kulturze,

historii, edukacji,
5) stała współpraca z organizacjami pozarządowymi polegająca na udzielaniu porad oraz
wszelkich informacji potrzebnych organizacjom do prowadzenia działalności

IV. Przygotowanie Programu na 2019 rok

Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą nr XLl11/358/2018 z dnia 27 marca 2018 r. podjęła

decyzję o przeprowadzeniukonsultacji społecznychw sprawie Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

W dniu 14 maja 2018 r. zostało zwołane pierwsze spotkanie konsultacyjne. Organizacje
wyraziły wolę, aby Program na 2019 r. nie eksponować żadnego zakresu działania - zdaniem

uczestników spotkania żaden obszar działania organizacji pozarządowych nie powinien stać
się priorytetem, wszystkie sfery działalności powinny być traktowane na równi, wzorem roku
2017. Na spotkaniu został wypracowany też dalszy plan działania dotyczący przygotowania
Programu współpracy na rok 20 19

W dniu 10 września 2018 r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu na
rok 2019. Uczestnicy wnieśli postulat, abv organizować co roku tylko jedno spotkanie

konsultacyjne zamiast dwóch jak do tq pory i aby odbyło się ono w czerwcu 201 9 r. Zebrani

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 2019.

Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwałą ru 11/26/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

przyjęła

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok
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