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Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

· działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 roku 

I. Wstęp 

Współpraca Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
przepisach zawartych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 
688 z późn.zm.) oraz programu współpracy, dokumentu przyjmowanego 
corocznie przez Radę Powiatu Puławskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z 
podmiotami programu i zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Działalności 
Pożytku Publicznego w Puławach. 

W roku 2019 obowiązywał program współpracy przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 
Puławskiego Nr XLlll/366/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 
5166). 

Celem głównym programu było kształtowanie partnerstwa Powiatu 
Puławskiego z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących 
zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności 
lokalnej. Cel ten miał być realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

- zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w życiu społecznym; 

- kształtowanie obywatelskich postaw wśród mieszkańców powiatu; 

- efektywniejszą realizację zadań publicznych poprzez aktywną współpracę 

organizacji pozarządowych z samorządem powiatu. 
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Zarazem cel główny jak i cele szczegółowe były realizowane z uwzględnieniem 
zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji, jawności oraz legalności. 

Zgodnie z założeniami programu współpraca powiatu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami mogła być realizowana w poniższych 
formach: 

1) zlecania im realizacji zadań pożytku publicznego, poprzez powierzenie lub 
wspieranie wykonania zadania i udzielania dotacji na ten cel, poprzedzonych 
otwartym konkursem ofert, o którym mowa w ustawie, 

2) zlecania realizacji zadań, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na 
warunkach określonych w art. 19 a ustawy, 

3) realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art.19b-19h 
ustawy, 

4) zlecenia realizacji zadań publicznych w trybach określonych w przepisach 
szczególnych, 

5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 
6) konsultowania z partnerami programu, o których mowa w Rozdziale 2 

programu, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 

7) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach, konferencjach i innych tego typu 
przedsięwzięciach mających na celu wypracowanie efektywnych metod 
realizacji zadań pożytku publicznego, 

8) przyłączania się do organizacji spotkań, konferencji i innych tego typu 
przedsięwzięć, 

9) wspólnych działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na 
działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet Powiatu, 

10) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego oraz przedstawicieli powiatu, 

11) współpracy w zakresie promocji działań samorządu, promocji kultury powiatu, 
promocji sportu, ochrony zdrowia. 
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Przedmiotowy zakres współpracy obejmował działania prowadzone w 
następujących sferach; 

1. Zadania w zakresie kultury obejmujące: 

1) wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych, realizowanych na rzecz 
mieszkańców powiatu, a w szczególności: 

- inicjatyw kulturalnych służących wzbogacaniu oferty kulturalnej w formie: 
koncertów, wystaw, plenerów, warsztatów, prezentacji, odczytów, 
jednorazowych i cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym, 
międzynarodowym i ogólnopolskim, 

- przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji, zwyczajów ochroną 
dziedzictwa ku !tu rowego, 

- niekomercyjnej działalności wydawniczej, związanej z promocją· dorobku 
artystycznego miejscowych twórców, zabytków, dzieł sztuki, historii i tradycji, 

2) promocję kultury regionu, 

3) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

Planowana kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach 
otwartych konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy: 50 
tys. zł. 

2. Zadania w zakresie wspierania 
obejmujące: 

1) organizację ogólnodostępnych imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, 

upowszechniania kultury fizycznej 

2) organizację zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej i udział 
w zawodach międzyszkolnej wyższego szczebla, 

3) organizację zawodów sportowych i udział w nich, 

4) organizację imprez i zawodów sportowych osób niepełnosprawnych. 

Kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy: 65 tys. zł. 
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3. Zadania w zakresie turystyki obejmujące: 

1) organizację przedsięwzięć turystycznych np. rajdów, zlotów, spływów oraz 
innych imprez krajoznawczych, 

2) niekomercyjnej działalności wydawniczej, związanej z promocją turystyki i 
obszarów turystycznych powiatu, 

3) wykonanie dokumentacji i odnowienie istniejących w powiecie szlaków 
turystycznych. 

Kwota jaką przeznaczono na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art.19a ustawy: 15 tys. zł. 

4. Zadanie polegające na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej-190 080,00 zł. w tym edukacji prawnej- 9 900,00 zł. zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej). 

li . Współpraca w obszarach objętych działaniem Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 

1. Współpraca finansowa Wydziału w formie zlecenia zadań pożytku 
publicznego i udzielenia dotacji na ten cel. 

Podstawowym sposobem zlecania zadań był tryb otwartego konkursu ofert. 
W zakresie kompetencji niniejszego Wydziału zostały ogłoszone trzy konkursy: z 
zakresu kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki. 

Szczegółowy opis działań w poszczególnych dziedzinach znajduje się poniżej. 

1. A KULTURA 

W wyniku ogłoszonego Uchwałą Nr 26/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z 
dnia 3 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. w zakresie 
kultury - wpłynęło 29 ofert. 
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W dniu 8 stycznia. 2019 r. . Zarząd ogłosił nabór na członków Komisji 
konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie w wyniku naboru 
żadna organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o pożytku publicznym nie wskazały osób do składu komisji. W związku z tym 
Zarząd Powiatu Puławskiego powołał komisję składającą się z przedstawicieli 
organu wykonawczego - Uchwała Nr 59/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

Wysokość środków publicznych przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu na wsparcie z zakresu kultury w 2019 r. wynosiła 40 000,00 zł. (Uchwała 
Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu 
Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury w 2019 r.). 
Wykonano łącznie 39 000,00 zł. 

W zakresie kultury dofinansowano: 

1. Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje", ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 
Puławy - IV Rajd Rowerowo-Historyczny .Kontrofensywa Rowerowa 2019H. 
Kwota dofinansowania - 1 500,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

2. Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, ul. Środkowa 4, 24-100 Puławy 
- Opera na Prowincji Straszny dwór - Kwota dofinansowania - 7000,00 zł. 
(kwota wykorzystana w całości). 

3. Stowarzyszenie „Didjeridoo.PL", Wojszyn 61, 24-123 Janowiec - Powiatowy 
Konkurs Plastyczny 11Sonosfera li/n. Kwota dofinansowania 2 500,00 zł. (kwota 
wykorzystana w całości). 

4. Parafia Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1, 24- 
100 Puławy - Koncert Wielkanocny - Stworzenie świata. Kwota 
dofinansowania 8 500,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „POGODNE ŻYCIE", Skowieszyn 
60, 24-130 Końskowola - Międzynarodowy Festiwal Tańców GODEL 2019. 
Kwota dofinansowania 3 000,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 
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6. Stowarzyszenie „Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy - XIX Dzień 
Papieski. Kwota dofinansowania 3 500,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

7. Stowarzyszenie „Rodzina", ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy-Jubileusz 10- 
lecia Stowarzyszenia Rodzina. Kwota dofinansowania 1 000,00 zł. (kwota 
wykorzystana w całości). 

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk", ul. C. K. Norwida 8a, 
24-100 Puławy- IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy 2019. 

Kwota dofinansowania 5 000,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w 
Puławach, Oddział Rejonowy w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy - 
11Dzień Seniora"- dniem promocji kultury i dziedzictwa Ziemi Puławskiej . 
Kwota dofinansowania 2 000,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

10.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, u I. Zielona 39, 00 -108 Warszawa 
- 11 Wiatr vvolnosc!" - spektakl dla młodzieży szkolnej powiatu puławskiego. 
Kwota dofinansowania 3 500,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

11.Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów", Al. 
Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów - .Przewodnik kulturowy po Krainie 
Lessowych Wąwozów". Kwota dofinansowania 1 500,00 zł. (kwota 
wykorzystana w całości). 

12.Stowarzyszenie „Przeszłość - Przyszłości" Biuro: ul. Czartoryskich 8, 24-100 
Puławy, Siedziba: ul. Kołłątaja 56/2, 24-100 Puławy- Koncert „Ku pamięci 
Bohaterom" w ramach Puławskich obchodów 75. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Kwota dofinansowania 1 OOO, 00 zł. (organizacja odmówiła 
przyjęcia powyższej kwoty dofinansowania dotacji). 

W dniu 27.03.2019 r. do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo od 
Stowarzyszenia „Przeszłość- Przyszłości" informujące, że organizacja 
wycofuje swój wniosek o wsparcie ze środków Powiatu Puławskiego w.w 
projektu. 

W związku z powyższym z w.w organizacją nie zawarto umowy na realizację 
zadania 
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Małe Granty - wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

1. Towarzystwo Przyjaciół Puław, ul. Zielona 36, 24-100 Puławy z realizacji 
zadania pn. Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. ,,Teka Puławska". 
Kwota dofinansowania 6 000,00 zł. ( kwota wykorzystana w całości). 

2. Towarzystwo Inicjatyw Własnych INSPIRACJE, ul. Wojska Polskiego 4, 24 
- 100 Puławy z realizacji zadania pn. Jubileusz 60 - lecia Klubu Twórców 
Ludowych. Kwota dofinansowania 2 OOO, 00 zł. (kwota wykorzystana w 
całości). 

3. Towarzystwo Przyjaciół Gołębia, ul. Folwarki 1 , Gołąb, 24-100 Puławy z 
realizacji zadania pn. Oderwij się od smartfona, pobaw się jak za 
dawnych lat. Kwota dofinansowania 3 OOO, 00 zł. (kwota wykorzystana w 
całości). 

W trybie pozakonkursowym łącznie przyznano organizacjom 11 000,00zł. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie 
Puławskim w 2019 r. w zakresie kultury. 

Rodzaj zadania 

Miernik 
Kultura 

Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 29 

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym 3 

Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, z 
14 

podziałem na zawarte: 

4a./ po przeprowadzeniu konkursu 11 

4b./ i w trybie pozakonkursowym 3 
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Liczba umów, które zostały zrealizowane 14 

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, W jednym przypadku nie przystąpiono do 

podpisania umowy z powodu wycofania się 
zerwane lub unieważnione) organizacji 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom, 
50 000,00, zł. 

z podziałem na umowy zawarte: 

la./ po przeprowadzeniu konkursu 39 000,00zł. 

lb./ i w trybie pozakonkursowym 11 000,00 zł. 

Liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o 
14 

środki budżetowe 

Liczba wspólnie realizowanych zadań i przedsięwzięć 
o 

pozafinansowych 

Tabela nr 1 

2. B Kultura Fizyczna 

W dniu 26 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Puławskiego Uchwałę Zarządu 

Powiatu Puławskiego Nr 2/2018 ws. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań powiatu puławskiego o charakterze pożytku publicznego 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

W dniu 7 grudnia 2018 r. Zarząd ogłosił nabór na członków komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w ww. konkursie. W wyniku naboru żadna organizacja 

pozarządowa ani podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku nie 

wskazały osób do składu komisji. W związku z tym Zarząd Powiatu Puławskiego 

powołał komisję składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego - Uchwałą 

Nr 25/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku. 

Zarówno kwota dofinansowania jak i rodzaje wspieranych zadań ogłoszone w ww. 

otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
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fizycznej były tożsame z założeniami rocznego programu współpracy 

obejmowały: 

• organizację ogólnodostępnych imprez 

rekreacyjnych, 

• organizacja zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej 

i udział w zawodach międzyszkolnych wyższego szczebla, 

zawodów sportowo 

• organizacja zawodów i udział w nich, 

• · organizacja imprez i zawodów sportowych osób niepełnoprawnych. 

• Wysokość środków publicznych ogłoszonych w konkursie wynosiła 

65 000,00 zł (w tym 36 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów 

sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej i udział w zawodach 

międzyszkolnych wyższego szczebla, natomiast w pozostałych punktach 

28 500,00 zł). 

Ogółem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 20 ofert. Na 

podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Puławskiego Nr 31/2019 z dnia 11 stycznia 

2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. 

dofinansowano poniższe zadania: 

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Puławach, ul. 6-go Sierpnia 30, 24- 

100 Puławy Współzawodnictwo Międzyszkolne: Igrzyska Dzieci, Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej, Licealiada - 36 500,00 zł (kwota wykorzystana 

w całości). 

Projekt polegał na organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych na 

szczeblu powiatu do szkół z terenu powiatu puławskiego w trzech 
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kategoriach wiekowych. Ponadto realizacja projektu umożliwiła młodzieży 

udział w zawodach wyższego szczebla - rejonowym i wojewódzkim. 

2. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Wróblewskiego 

15, 24-100 Puławy - Organizacja ogólnodostępnych imprez i zawodów 

sportowo - rekreacyjnych - 3 000,00 zł (kwota wykorzystana w całości}. 

3. Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, ul Nałęczowska 25, 

20-701 Lublin - Powiatowe Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych z 

Oddziałami Gimnazjalnymi i Ponadpodstawowych w strzelaniu broni 

pneumatycznej i kulowej - 3 000,00 zł. (kwota wykorzystana w całości}. 

4. Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, ul Nałęczowska 25, 

20-701 Lublin- XVIII Integracyjne Zawody Strzeleckie Miast i Gmin Powiatu 

Puławskiego o „Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty 

Puławskiego" - 3 960,00 zł (kwota wykorzystana w całości}. 

5. Fundacja BezMiar, ul. Poprzeczna 13, 24-100 Góra Puławska - ,,Rajdy na 

dwa kije" - 2 000,00 zł {kwota wykorzystana w całości}. 

6. Fundacja BezMiar, ul. Poprzeczna 13, 24-100 Góra Puławska - ,,Zielona 

Puławska Piątka" - 2 000,00 zł (kwota wykorzystana w całości}. 

7. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT, ul. Wróblewskiego 21, 

24-100 Puławy - XVI Turniej Tenisa Stołowego - 1 600,00 zł. (kwota 

wykorzystana w całości}. 

8. Klub Sportowy „WISŁA" Puławy, ul. Hauke Bosaka 1, 24-100 Puławy - 

Czwartki Lekkoatletyczne 2019 - 3 940,00 zł (kwota wykorzystana 

w całości}. 

9. Miejsko Szkolny Klub Sportowy „Puławiak" Puławy, ul. 6 sierpnia 30, 24-100 

Puławy - ,,Udział i organizacja XXV Memoriału Mieczysława Matyasa w 

halowej piłce nożnej chłopców rocznika 2009 pod patronatem Starosty 

Powiatu Puławskiego" - 4 500,00 zł (kwota wykorzystana w całości}. 
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10.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Andros, ul. Kościuszki 7a, 24-100 Puławy 

- Otwarte Mistrzostwa Puław dla Dzieci w Taekwondo Olimpijskim - 

3 000,00 zł (kwota wykorzystana w całości). 

11.Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy w Lublinie ul. Nałkowskich 105, 

20-470 Lublin - ,,li Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 

Puławskiego - 1 500,00 zł (kwota wykorzystana w całości). 

Łącznie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w. trybie otwartego 

konkursu przyznano organizacjom 65 000,00 zł. 

3. C Turystyka 

W dniu 18 grudnia 2018 roku Zarząd Powiatu Puławskiego Uchwałą Nr 15/2018 

ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań powiatu puławskiego o 

charakterze pożytku publicznego w zakresie turystyki. 

W tym samym dniu Zarząd ogłosił nabór na członków komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w ww. konkursie. W wyniku naboru żadna organizacja 

pozarządowa ani podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku nie 

wskazały osób do składu komisji. W związku z tym Zarząd Powiatu Puławskiego 

powołał komisję składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego- Uchwała 

Nr 39/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Zarówno kwota dofinansowania jak i rodzaje wspieranych zadań ogłoszone w ww. 

otwartym konkursie ofert w zakresie turystyki były tożsame z założeniami 

rocznego programu współpracy i obejmowały: 

• Organizację przedsięwzięć turystycznych tj. rajdów, zlotów, spływów oraz 

innych imprez turystyczno - krajoznawczych, 
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• Niekomercyjnej działalności wydawniczej związanej z promocją turystyki 

i obszarów turystycznych powiatu, 

• Odnowienie istniejących w powiecie szlaków turystycznych. 

Ogółem na realizację zadań z zakresu turystyki wpłynęło 10 ofert. Z czego, na 

podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Puławskiego Nr 48/2019 z dnia 5 lutego 2019 

r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie turystyki w 

2019 r. dofinansowano poniższe zadania: 

1. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Al. 

Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin - Turystyka kajakowa - Krajobrazowe 

spływy Wisłą - 6 000,00 zł. (kwota wykorzystana w całości). 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów" Al. 

Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów - Cykl audycji i reportaży promujących 

potencjał turystyczny Krainy Lessowych Wawozów" - 5 000,00 zł (kwota 

wykorzystana w całości). 

3. Towarzystwo Inicjatyw Własnych Inspiracje, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 

Puławy „Spływ Kajakowy Wieprzem Dzień Flagi" - 4 000,00 zł. (kwota 

wykorzystana w całości). 

Łącznie na realizację zadań w zakresie turystyki w trybie otwartego konkursu 

przyznano organizacjom 15 000,00 zł. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji Rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalność pożytku 

publicznego 
w Powiecie Puławskim w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki 
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Rodzaj zadania 
Lp. Miernik 

Kultura fizyczna Turystyka 

1. Liczba ogłoszonych konkursów 1 1 
ofert 

2. Liczba ofert złożonych w 15 10 
otwartych konkursach ofert 

3. Liczba umów zawartych w trybie o o 
poza konkursowym 

Liczba umów zawartych na 11 3 
4. realizację zadania publicznego, z 

podziałem na zawarte: 
4a. po przeprowadzeniu 11 3 

konkursu 
4b. w trybie pozakonkursowym o o 

5. Liczba umów, które zostały 11 3 
zrealizowane 

6. Liczba umów które nie zostały o o 
zrealizowane (rozwiązane, 
zerwane 
Wysokość środków finansowych 65 000,00 15 000,00 

7. przekazanych organizacjom z 
podziałem na umowy: 
7a. zawarte po 65 000,00 15 000,00 

przeprowadzeniu konkursu 
7b. w trybie pozakonkursowym o o 

8. Liczba organizacji realizujących 8 4 
zadania publiczne w oparciu o 
środki budżetowe 

9. Liczba wspólnie realizowanych 4 2 
zadań i przedsięwzięć 
poza fi na nsowych 

Tabela Nr 2 
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Ili. Współpraca w obszarach objętych działaniem Oddziału ds. 
Zarządzania Dokumentami 

Oddział Zarządzania Dokumentami współpracował w 2019r. z organizacjami 

pozarządowymi w związku z prowadzeniem dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz jednego punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie w Powiecie Puławskim. 

W wyniku ogłoszonego Uchwałą nr 816/2018 Zarządu Powiatu w Puławach 

z dnia 09 listopada 2018r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia 

trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2019 r. 

na terenie Powiatu Puławskiego wpłynęło 11 ofert. Uchwałą nr 14/2018 z dnia 14 

grudnia 2018r. Zarząd Powiatu powierzył realizację zadania trzem organizacjom: 

1. Fundacja Honeste Vivere: 

Zadanie 1. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej od poniedziałki do piątku od godz. 8.00 do 12.00 usytuowanego 

w lokalu biurowym: 

- w poniedziałek- Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1, 
- we wtorek- Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34, 
- w środę- Puławy, ul. Dęblińska 4, 
- w czwartek- Puławy, ul. Dęblińska 4, 
- w piątek- Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34. 

Kwota przyznanej dotacji: 63 360 zł. 

Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360 zł. 
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Koszty pokryte z wkładu osobowego: 7 560 zł. 

Łączna kwota zrealizowanego zadania: 70 920 zł. 

Zadanie było realizowane od 0l.01.2018r. do 31.12.2018r. i polegało na 

prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w 

tygodniu od godz. 8.00-12.00. W wyniku realizacji tego zadania udzielono porad 

prawnych 136 osobom. Organizacja przeprowadziła również akcję promocyjną 

zadania: na stronie internetowej Fundacji, plakaty, ulotki, wysyłki mailowe, 

informacje na portalach społecznościowych, infolinia punktu, oraz zorganizowała 

pogadanki dla młodzieży szkolnej. 

2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC 

Poland": 

Zadanie 2. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej od poniedziałki do piątku od godz. 8.00 do 12.00 

usytuowanego w lokalu biurowym w miejscowości Nałęczów, ul. Głębocznica 23a 

Kwota przyznanej dotacji: 63 360 zł. 

Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360 zł. 

Koszty pokryte z wkładu osobowego: 700 zł. 

Łączna kwota zrealizowanego zadania: 64 060 zł. 

Zadanie było realizowane od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i polegało na 

prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nałęczowie. W wyniku 

realizacji tego zadania udzielono porad prawnych 165 osobom. Organizacja 

przeprowadziła również akcję promocyjną zadania: na stronie internetowej 

Fundacji, plakaty, ulotki, wysyłki mailowe, informacje na portalach 

społecznościowych, infolinia punktu, e-poradnik oraz zorganizowała pogadanki 

dla młodzieży szkolnej. 
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3. Lubelski Ośrodek Samopomocy 

Zadanie 3: Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej od poniedziałki do piątku od godz. 8.00 do 12.00 

usytuowanego w lokalu biurowym w miejscowości: 

- w poniedziałek - Baranów, ul. Rynek 14, 
- we wtorek - Końskowola, ul. Lubelska 93, 

w środę -Janowiec, ul. Radomska 2, 
w czwartek- Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 

- w piątek - Końskowola, ul. Lubelska 93. 

Kwota przyznanej dotacji: 63 360 zł. 

Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360 zł. 

Koszty pokryte z wkładu osobowego: 0zł. 

Łączna kwota zrealizowanego zadania: 63 360 zł. 

Zadanie było realizowane od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i polegało na 

prowadzeniu ww. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku realizacji tego 

zadania udzielono porad prawnych 135 osobom. Organizacja przeprowadziła 

również akcję promocyjną zadania: na stronie internetowej Fundacji, plakaty, 

ulotki, wysyłki mailowe, informacje na portalach społecznościowych, infolinia 

punktu, biuletyn prawny oraz zorganizowała pogadanki dla młodzieży szkolnej. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji programu w ramach 

kompetencji Oddziału Zarządzania Dokumentami 

Rodzaj zadania 

Lp. Miernik Nieodpłatna pomoc 

prawna 
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1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych 
2. 11 

konkursach ofert 

Liczba ofert złożonych w trybie 
3. o 

poza konkursowym 

Liczba umów zawartych na realizację zadania 
3 

4. publicznego, z podziałem na zawarte: 

4a./ po przeprowadzeniu konkursu . 3 

4b./ i w trybie pozakonkursowym o 

5. Liczba umów, które zostały zrealizowane 3 

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane 
6. o 

(rozwiązane, zerwane lub unieważnione) 

Tabela nr 3 

IV . Ocena realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2019 

Główną formą współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku było zlecanie im realizacji zadań 
publicznych wraz z udzielaniem dotacji. Zlecanie odbywało się w drodze 
otwartego konkursu ofert oraz w formie małych grantów zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 roku został wykonany 
właściwie - zgodnie z założeniami, o czym świadczą przedstawione mierniki 
efektywności. 

Partnerstwo administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
przyczyniło się do zwiększenia efektywności zadań publicznych realizowanych w 
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Powiecie Puławskim poprzez wykorzystanie udziału trzeciego sektora i 
zwiększenia partycypacji społecznej w projektowaniu lokalnego rozwoju oraz 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

Zgodnie z art. Sa ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, Organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest 
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, w sposób uwzględniający 
jakość zrealizowanych zadań pożytku publicznego w roku sprawozdawczym oraz 
prawidłowość wykorzystania środków publicznych na ten cel. 

Puławy, dnia 24 kwietnia 2020 r. 
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