
UCHWAŁA Nr 8.2019 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2019 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 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sabina Kirson 

 

…………………………………. 

PRZEWODNICZĄCA  

Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego  

Powiatu Giżyckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 8.2019  

Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 12.06.2019 r. 

 

RAMOWY PLAN PRACY  

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2019 r.  

 

L.p. 
Termin 

posiedzenia 
Proponowana tematyka posiedzeń stałych 

1 STYCZEŃ 

1. Opiniowanie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026. 

2. Propozycje do Planu pracy na 2019 r. 

2 KWIECIEŃ 

1. Zapoznanie się z regrantingiem. 

2. Informacja o stanie wykorzystania środków po przeprowadzonym 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w 2019 r.  

3. Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r. 

3 MAJ 

1. Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, 

możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu. 

2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r. 

3. Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r. 

4 CZERWIEC 

1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. 

2. Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, 

możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu. 

3. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r. 

4. Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r. 

5 WRZESIEŃ 

1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i fundacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – analiza możliwości 

faktycznego ich udziału. 

2. Zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem 

działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed 

odpadami w tym i odpadami komunalnymi łącznie z ich selektywną 
zbiórką w miejscu ich powstawania. Analiza możliwości włączenia 

organizacji pozarządowych do jego wzmocnienia. Rozpoznanie źródeł 

finansowania: wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Powiatu 

Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz realizacji porozumień 
i umów partnerskich (w tym: współpraca międzynarodowa) w roku 2018 

i I połowie 2019. 

6 PAŹDZIERNIK 

1. Podjęcie próby konsolidacji w zakresie działań proekologicznych 

w interesie społeczności lokalnych obszaru powiatu przedstawicieli 

jednostek samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych, 

PGL Lasy Państwowe. Rozpoznanie zewnętrznych źródeł finansowania, 



analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych dla jego 

wzmocnienia. 

2. Zgłaszanie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020. 

7 LISTOPAD 

1. Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego 

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2018 i I połowę 
2019. 

2. Omówienie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020. 

8 GRUDZIEŃ 

Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2020 r. 

 

 

UWAGI:  

 

1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego będzie się również 
zajmowała dokumentami przekazanymi do konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą 
w sprawie przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2019 r.  

 

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. 

 

2. Potrzeba szkolenia na temat rad działalności pożytku publicznego. 
 

 

 

Sabina Kirson 

 

…………………………………. 

PRZEWODNICZĄCA  

Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego  

Powiatu Giżyckiego 
 

 

 

 

 

 

 


