
UCHWAŁA Nr 8.2017 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 6 lutego 2017 r. 

w sprawie Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2017 r. 

 

Na podstawie §5 ust. 1 uchwały Nr 3.2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego” uchwala się, 

co następuje:  

§1 

Przyjmuje się Ramowy Plan Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Powiatu Giżyckiego na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Ewa Ostrowska 

 

…………………………………. 

Wiceprzewodnicząca PRDPPPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 8.2017 PRDPPPG z dnia 06.02.2017 r. 

 

RAMOWY PLAN PRACY  

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2017 r.  

 

L.p. Termin 

posiedzenia 

Proponowana tematyka posiedzeń stałych 

1 Styczeń  Przygotowanie ramowego planu pracy Rady na 2017 rok. 

2 Luty  

1. Organizacja szkolenia dla członków Rady nt. Rad Działalności Pożytku Publicznego 

(standardy). 

2. Ustalenie z Zarządem Powiatu katalogu dokumentów do konsultowania przez PRDPP. 

3 Marzec Wypracowanie zmian do Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

4 Kwiecień  

Wypracowanie zmian do uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Giżyckiego. 

5 Maj 

Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Giżyckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2016-2018”. 

6 Czerwiec 

1. Wprowadzenie możliwości podejmowania działań w celu integracji organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu. 

2. Promowanie idei partnerstw projektowych (między samymi organizacjami  pozarządowymi 

oraz między organizacjami a samorządami). 

3. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zainicjowania współpracy 

biznesu z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu (zorganizowanie festynu/imprezy 

plenerowej z udziałem przedsiębiorców i pokazem oferty /osiągnięć organizacji). 

4. Przygotowanie Forum / Dnia Organizacji Pozarządowych w   Powiecie Giżyckim jako 

wydarzenia stwarzającego możliwość  organizacji np. warsztatów, konferencji, spotkań 

z udziałem zaproszonych gości itp. 

7 Październik  

1. Forum / Dzień Organizacji Pozarządowych w   Powiecie Giżyckim. 

2. „Na półmetku do mety!" - sportowe zmagania olimpijczyków drużyn organizacji pożytku 

publicznego z obszaru Powiatu Giżyckiego jako aktywne spędzenie czasu i rozmów 

podsumowujących półroczną działalność w ramach wymiany doświadczeń (sportowe 

konkursy na wesoło) 

3. Przygotowanie stanowiska PRDPP w sprawie możliwości zabezpieczenia środków 

w budżecie Powiatu Giżyckiego na zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia dla członków 

Rady, w tym na wyjazdy szkoleniowe, konsultacyjne. 

8 Listopad 

1. Omówienie wyników przeprowadzonej w 2017 r. ankiety „Mapa Aktywności Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”. 

2. Analiza klucza podziałów środków finansowych przeznaczanych z budżetu Powiatu na 

działalność organizacji pozarządowych oraz zasad prowadzenia otwartych konkursów. 

9 Grudzień 

1. Organizacja spotkań w gminach (warsztaty dotyczące wypełniania ofert, informacja 

o konkursach grantowych, informacja o COP i Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego). 

2. „Ciąg dalszy nastąpi..." czyli gminne spotkania szkoleniowe trenerów (przedstawicieli 

powiatu) z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego i sołtysów w ramach 

pozyskiwania środków pozabudżetowych. Pobudzenie do czynnej działalności biernych 

organizacji pożytku publicznego. 

3. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady na 2018 rok. 

UWAGI:  
Spotkania doraźne będą odbywały się w miarę potrzeby i w zależności od ilości dokumentów przekazanych do 

konsultacji przez:  

• władzę wykonawczą,  

• władzę stanowiącą,  

• inne podmioty.  

Stałym punktem posiedzeń jest przyjmowanie protokołów i projektów uchwał przekazanych do konsultacji.  
 

Ewa Ostrowska 

…………………………………. 

Wiceprzewodnicząca PRDPPPG 


