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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM W 2020 ROKU 

I. WSTĘP 

Współpraca Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona 
w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
{Dz. U. z 2020 r. poz. 920), ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305), wynikających z nich przepisów wykonawczych 
oraz Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim 
w 2020 r. {Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 5902). 

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. 

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 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, 
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7) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach, konferencjach 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. 

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 i ochroną dziedzictwa 
kulturowego, 

- 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. 

Zaplanowana w budżecie powiatu kwota na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy wyniosła 50 tys. zł. 

2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące: 

1) organizację ogólnodostępnych imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, 
2) organizację zawodów sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej 

w zawodach międzyszkolnej wyższego szczebla, 
3) organizację zawodów sportowych i udział w nich, 
4) organizację imprez i zawodów sportowych osób niepełnosprawnych. 

udział 

Zaplanowana w budżecie powiatu kwota na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy wyniosła 65 tys. zł. 

3. Zadania w zakresie turystyki obejmujące: 

1) 'organizację przedsięwzięć turystycznych np. rajdów, zlotów, spływów oraz innych 
imprez krajoznawczych, 
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2) niekomercyjną działalność wydawniczą, związaną z promocją turystyki i obszarów 
turystycznych powiatu, 

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

Zaplanowana w budżecie powiatu kwota na realizację powyższych zadań w ramach otwartych 
konkursów ofert lub w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy: wyniosła 15 tys. zł. 

4. Zadanie polegające na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i poradnictwa obywatelskiego - 180 180,00 zł oraz edukacji prawnej - 9 900,00 zł (zadanie 
zlecone z zakresu administracji rządowej). 

li. WSPÓŁPRACA POWIATU PUŁAWSKIEGO W FORMIE ZLECENIA I POWIERZANIA REALIZAOI 
ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

1. Kultura 

W wyniku konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 283/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego 
z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie 
kultury wpłynęło 18 ofert o łącznej wartości proponowanych projektów na kwotę 
1 055 774,10 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 145 264,40 zł. 

Wysokość środków publicznych przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie 
realizacji zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury w 2020 r. wynosiła 
48 000,00 zł - Uchwała Nr 323/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 5 lutego 2020 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu 
Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury w 2020 r. 

W ramach ww. konkursu zakresie kultury przyznano dofinansowanie do realizacji 
następujących projektów: 

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach: Koncert Wielkanocny 
w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła li - 9 000,00 zł, 

2) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej: Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej pamięci 
festiwal historyczny w Puławach - 7 500,00 zł, 

3) Stowarzyszenie „RODZINA": XX Dzień Papieski - 3 500,00 zł, 
4) Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym: 

Stworzenie pamiątki turystycznej z obszaru powiatu puławskiego w pracowni 
ceramicznej - 3 000,00 zł, 

5) Stowarzyszenie Kobiety z Pasją Borowa - Skoki: Niezwodne przepisy kulinarne kobiet 
z pasją - 7 000,00 zł, 

6) Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej: XX Dni Kultury Chrześcijańskiej - 3 500,00 zł, 
7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach: Dzień 

Seniora w roku jubileuszu SS-lecia Oddziału Rejonowego PZERil w Puławach dniem 
promocji kultury i dziedzictwa Ziemi Puławskiej - 2 500,00 zł, 
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8) Stowarzyszenie „Dla Folkloru": Ili Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny WORLD 
WIDE 2020 - 5 000,00 zł, 

9) Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne: 
Kultury - 2 000,00 zł 

10) Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów: 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej. 
Przyjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego do Puław. Od 13 do 16 sierpnia 
1920 r. - 5 000,00 zł. 

Końskowolska Noc 

W związku z panującą w ubiegłym roku epidemią Covid-19 część ww. zadań nie została 
zrealizowana. Z dotacji zrezygnowali: Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Puławach, Stowarzyszenie 11Dla Folkloru", 
Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, Fundacja im. Wincentego i Franciszka 
Lesslów. 

Reasumując w trybie konkursowym łącznie przyznano organizacjom 59 000,00 zł, w tym 
organizacje zrezygnowały z dotacji w łącznej wysokości 18 000,00 zł. 

Małe Granty - wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie: 

1) Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów: ,,V Festiwal im. Wincentego i Franciszka 
Lesslów" - 4 995,00 zł 

2) Stowarzyszenie 11Zagrody Razem": ,,Zagrodzkie Janioły" - 6 000,00 zł. 

W trybie pozakonkursowym łącznie przyznano organizacjom 10 995,00 zł. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 r. w zakresie kultury 

Miernik 
Rodzaj zadania 

Kultura 

Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 18 

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym 2 

Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, z 
podziałem na zawarte: 
- po przeprowadzeniu konkursu 5 
- w trybie pozakonkursowym 2 

Liczba umów, które zostały zrealizowane 7 

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, 
zerwane lub unieważnione) 

o 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom, 
z podziałem na umowy zawarte: 

- po przeprowadzeniu konkursu 
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- w trybie pozakonkursowym 10 995,00 zł 
Liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu 

7 
o środki budżetowe 
Liczba wspólnie realizowanych zadań i przedsięwzięć 

12 
pozafinansowych 

2. Kultura fizyczna 

W wyniku ogłoszonego Uchwałą Nr 284/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęło 15 ofert o łącznej wartości proponowanych 
projektów na kwolę 199 300,28 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji 115 205,00 zł. 

Wysokość środków publicznych przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie 
realizacji zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 
r. wynosiła 59 000,00 zł- Uchwała Nr 311/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 21 stycznia 
2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

W ramach ww. konkursu zakresie kultury fizycznej przyznano dofinansowanie do realizacji 
następujących projektów: 

1) Fundacja BezMiar: Rajdy na 2 Kije - 6 000,00 zł, 
2) Miejsko Szkolny Klub Sportowy „Puławiak" Puławy: Udział i organizacja XXVI Memoriału 

Mieczysława Matyasa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Rocznika 2009 pod Patronatem 
Starosty Powiatu Puławskiego - 3 500,00 zł, 

3) Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa": Lubelski 
Mityng w Jeździe Konnej Olimpiad Specjalnych - 2 000,00 zł, 

4) Klub Sportowy „Powiślak" w Końskowoli: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
KS Powiślak Końskowola - 3 000,00 zł, 

5) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Puławach: Współzawodnictwo międzyszkolne: 
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada - 37 000,00 zł, 

6) Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT: XVII Turniej Tenisa 
Stołowego - 1 600,00 zł, 

7) Stowarzyszenie Rodzina: Rowerowy Wyścig po Kremówki - 4 400,00 zł, 
8) Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie: Ili Nocne Zawody Wędkarskie 

o Puchar Starosty Puławskiego - 1 500,00 zł. 

W związku z panującą w ubiegłym roku epidemią Covid-19 część ww. zadań nie została 
zrealizowana. Z dotacji zrezygnowali: Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy w Lublinie, 
Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju 
Osób Niepełnosprawnych „SZANSA". 

Reasumując w trybie konkursowym łącznie przyznano organizacjom 59 000,00 zł, w tym 
organizacje zrezygnowały z dotacji w łącznej wysokości 5 100,00 zł. 
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Małe Granty - wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie: 

1) Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: ,,Organizacja Ogólnopolskich 
Biegów o „Błękitną Wstęgę Wisły" - 5 000,00 zł, zadanie nie odbyło się, zwrócono całość 
środków. 

2) Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: ,,Organizacja XXXI Ogólnopolskich 
Biegów Niepodległości" - 4 700,00 zł, zadanie nie odbyło się, zwrócono całość środków. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej 

Miernik 
Rodzaj zadania 

Kultura fizyczna 

Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 15 

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym 3 

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, z 
podziałem na zawarte: 
- po przeprowadzeniu konkursu 15 

- w trybie pozakonkursowym 2 

Liczba umów, które zostały zrealizowane 12 

Liczba umów, które. nie zostały zrealizowane (rozwiązane, 
zerwane lub unieważnione) 

3 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom, 
z podziałem na umowy zawarte: 

- po przeprowadzeniu konkursu 53 900,00zł 
- w trybie pozakonkursowym 9 700,00 zł 
Liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu 
o środki budżetowe 

12 

Liczba wspólnie realizowanych zadań i przedsięwzięć 
pozafinansowych 

11 

3. Turystyka 

W wyniku ogłoszonego Uchwałą Nr 285/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie turystyki 
wpłynęło 7 ofert o łącznej wartości proponowanych projektów na kwotę 44 050,00 zł, w tym 
wnioskowana kwota dotacji 29 405,00 zł. 
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Wysokość środków publicznych przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie 
realizacji zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego z zakresu turystyki w 2020 r. 
wynosiła 15 000,00 zł - Uchwała Nr 322/2020 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 5 lutego 
2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie turystyki. 

W ramach ww. konkursu zakresie kultury fizycznej przyznano dofinansowanie do realizacji 
następujących projektów: 

1) Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór: ,,Od Gór Parchackich po 
Himalaje" - promowanie dziedzictwa naturalnego Ziemi Puławskiej" - 3 500 zł, 

2) Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie : ,,Turystyka 
kajakowa - Krajobrazowe spływy Wisłą" - 7 OOO zł, 

3) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów": ,,Wąwozowe atrakcje" 
- 4 500 zł. 

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane. 

Zestawienie mierników efektywności realizacji Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej 

Miernik 
Rodzaj zadania 

Turystyka 

Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 7 

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym o 
Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, z 
podziałem na zawarte: 
- po przeprowadzeniu konkursu 3 

- w trybie pozakonkursowym o 
Liczba umów, które zostały zrealizowane 3 

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane {rozwiązane, 
zerwane lub unieważnione) 

o 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom, 
z podziałem na umowy zawarte: 

- po przeprowadzeniu konkursu 15 000,00 zł 
- w trybie pozakonkursowym 0,00 zł 
Liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu 
o środki budżetowe 

3 

Liczba wspólnie realizowanych zadań i przedsięwzięć 
pozafinansowych 

10 
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4. Prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

W wyniku ogłoszonego Uchwałą nr 242/2019 Zarządu Powiatu w Puławach z dnia 
31 października 2019r. 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 2020 r. na terenie Powiatu Puławskiego wpłynęło 12 ofert. 
Uchwałą nr 264/2019 z dnia 28 listopada 2019r. Zarząd Powiatu powierzył realizację zadania 

poradnictwa 

trzem organizacjom: 

1) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland": 

Zadanie 1. 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: 63 360,00 zł. 
- Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360,00 zł. 
- Koszty pokryte z wkładu osobowego: 700,00 zł. 
- Łączna kwota zrealizowanego zadania: 64 060,00 zł. 

Zadanie było realizowane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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 153 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 zainteresowanych osób. 

2) Lubelski Ośrodek Samopomocy: 

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 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 - Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29. 

- Kwota przyznanej dotacji: 63 360,00 zł. 
- Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360,00 zł. 
- Koszty pokryte z wkładu osobowego: 0,00 zł. 
- Łączna kwota zrealizowanego zadania: 63 360,00 zł. 

Zadanie było realizowane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i polegało na prowadzeniu punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Markuszowie, Kazimierzu Dolnym, Puławach i Żyrzynie. 
W wyniku realizacji tego zadania udzielono porad prawnych 113 osobom. Organizacja 
przeprowadziła również akcję promocyjną zadania: na stronie internetowej Fundacji, plakaty, 
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ulotki, wysyłki mailowe, informacje na portalach społecznościowych, infolinia punktu, 
e-poradnik oraz zorganizowała pogadanki dla młodzieży szkolnej. 

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: 63 360,00 zł. 
- Kwota wykorzystanej dotacji: 63 360,00 zł. 
- Koszty pokryte z wkładu osobowego: 0,00 zł. 
- Łączna kwota zrealizowanego zadania: 63 360 zł. 

Zadanie byto realizowane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i polegało na prowadzeniu 
ww. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku realizacji tego zadania udzielono porad 
prawnych 116 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 prowadzenia trzech 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej 

Lp. Miernik 
Rodzaj zadania 

Nieodpłatna pomoc prawna 

1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 12 

3. Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym o 
Liczba umów zawartych na realizację zadania 

4_ publicznego, z podziałem na zawarte: 

po przeprowadzeniu konkursu 

'~~,,-(~ '._' .. ' , ' ~ '~ " ~. - ~- ' ' . ~; ~:; 
:.•,. I l • ' ~ • • • • • : 

~.}~~• ~:~ ~:; • -, • :, , I••) • t>• 
3 

w trybie pozakonkursowym o 
5. Liczba umów, które zostały zrealizowane 3 

6. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane 
(rozwiązane, zerwane lub unieważnione) 

o 
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Wysokość środków finansowych przekazanych 
190 080 zł 

(każda umowa na kwotę 
organizacjom, z podziałem na umowy zawarte: 

63 360 zł) 
7. 

- po przeprowadzeniu konkursu 190 080 zł 

- w trybie pozakonkursowym o 
8. 

Liczba organizacji realizujących zadania publiczne w 
2 

oparciu o środki budżetowe 

9. 
Liczba wspólnie realizowanych zadań i przedsięwzięć o 
pozafinansowych 

Ili. INNE FORMY WSPÓŁPRACY POWIATU PUŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

Szczególną formą współpracy Powiatu Puławskiego z trzecim sektorem jest członkostwo 
Powiatu w stowarzyszeniach/fundacjach celowych. 
W ubiegłym roku Powiat był członkiem następujących organizacji: 

1) Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień" - organizacja zrzeszająca samorządy 
z terenu powiatu puławskiego i jeden z lubelskiego, sektor pozarządowy. Stowarzyszenie 
powołano w celu obsługi funduszy PROW w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Z tytułu członkostwa w 2020 r. poniesiono składkę w wysokości 6 545,18 zł. 

2) Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów" - organizacja 
samorządy z terenu powiatu puławskiego i jeden z lubelskiego. Stowarzyszenie 
powołano w celu obsługi oraz promocji ruchu turystycznego. Z tytułu członkostwa 
w 2020 r. poniesiono składkę w wysokości 5 000,00 zł. 

3) Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego - organizacja 
zrzeszająca samorządy z terenu województwa lubelskiego. Zadania Instytutu dotyczą: 
przygotowywania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów i konferencji, 
specjalistycznych konsultacji i doradztwa dla samorządów, prowadzenia badań i analiz, 
opracowywania raportów, wsparcia przy opracowywaniu aplikacji projektowych, 
tworzeniu i realizację projektów, zarządzaniu projektami w samorządzie, prowadzeniu 
działań z zakresu marketingu terytorialnego, tworzeniu strategii budowy marki 
i promocji samorządu, działalności na rzecz promocji zasobów turystycznych jednostek 
samorządowych, wsparcia eksperckiego dla jednostek samorządu terytorialnego, 
świadczenia usług informacji prawnej, podejmowania kontaktów i współpracy 
z organizacjami w Polsce i za granicą. Z tytułu członkostwa w 2020 r. poniesiono składkę 
w wysokości 6 806,46 zł. 

Pozafinansowa współpraca Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi polegała na 
udzielaniu wsparcia podmiotom trzeciego sektora w formie: promocji podejmowanych przez 
nie działań w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe), tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Puławach, telebimie przy Zespole Szkół nr 3 w Puławach, 
przekazywaniu materiałów promocyjnych powiatu z przeznaczeniem na nagrody, udziale 
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przedstawicieli powiatu w organizowanych przez NGO projektach czy obejmowaniu 
patronatem honorowym Starosty Puławskiego realizowanych działań. Przykładem wspólnie 
zrealizowanego, zakończonego sukcesem na skalę krajową, projektu tego typu, był udział 
Stowarzyszenia „Zagrody Razem" w Dożynkach Prezydenckich. Grupa reprezentująca 
województwo lubelskie - zdobyła li miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 
o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

11 marca 2020 r. Uchwałą Nr 349/2020 Zarząd Powiatu Puławskiego powołał Powiatową Radę 
Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023. W skład Rady weszło dwóch 
przedstawicieli organu stanowiącego, dwóch wykonawczego i siedmiu z organizacji 
pozarządowych. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym na podstawie 
przepisów ustawy o wolontariacie oraz Uchwały NR XV /107 /2016 Rady Powiatu Puławskiego z 
dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i 
trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach (Dz. Urz. Woj. 
Lubel. z 2016 r. poz. 992). 

Zarząd Powiatu Puławskiego doceniając wkład wolontariuszy w życie społeczne powiatu 
ustanowił nagrodę „Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego" -Uchwała Nr 239/2019 Zarządu 
Powiatu Puławskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody i przyjęcia 
regulaminu przyznawania Nagród Starosty Puławskiego „Wolontariusz roku Powiatu 
Puławskiego". 4 grudnia 2020 r. odbyła się już 2 edycja święta wolontariuszy. Wręczono 20 
nagród laureatom wyłonionym na podstawie zgłoszonych przez zewnętrzne podmioty 
wniosków. 

Podziękowanie za aktywność organizacji pozarządowych od Zarządu Powiatu Puławskiego 
skierowano także w formie Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury - w ubiegłym roku przedmiotowe nagrody trafiły do 9 organizacji 
społecznych. 

IV. OCENA REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2020 

Główną formą współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami pożytku publicznego w 2020 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 2020 roku został wykonany właściwie - o czym świadczą 
przedstawione mierniki efektywności. Nieliczne odstępstwa od planowanych zadań wynikały 
z powodu siły wyższej - pandemii koronawirusa, na którą żadna ze stron nie miała wpływu. 

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

Zgodnie z art. Sa ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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. 

Puławy, dnia 14 kwietnia 2021 r. 
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