
UCHWAŁA Nr 15.2020 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2020 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 2020 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 15.2020  

Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 07.01.2020 r. 

 

 

RAMOWY PLAN PRACY 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2020 r.  

 

L.p. 
Termin 

posiedzenia 
Proponowana tematyka posiedzeń stałych 

1  

1. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz działań na rzecz 

starzejącego się społeczeństwa. 

2. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji. 

2 I kwartał 2020 r. 

1. Konsolidacja w zakresie działań proekologicznych (związanych 

z zachowaniem Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka) w interesie 

społeczności lokalnych obszaru powiatu giżyckiego z udziałem 

przedstawicieli jednostek samorządowych, rządowych (RDOŚ), 

organizacji pozarządowych, PGL Lasy Państwowe. Próba 

zainicjowania działań legislacyjnych w prawodawstwie krajowym 

umożliwiająca skuteczny  wpływ społeczności lokalnych na ochronę 
lasów i dziedzictwa przyrodniczego obszarów przyległych do 

jednostek osadniczych i aglomeracji miejskich w aspekcie 

merytorycznym i finansowym. 

2. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji. 

3 II kwartał 2020 r. 

1. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych (schody, 

podjazdy, zjazdy na chodnikach itp.) – rozpoznanie barier na terenie 

powiatu giżyckiego m.in. poprzez włączenie organizacji 

pozarządowych. Wystąpienia o ich likwidację do władz gmin, powiatu, 

zarządców nieruchomości. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2019. 

3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji. 

4 III kwartał 2020 r. 

1. Gimnastyka korekcyjna kręgosłupa – rozpoznanie ilościowe problemu 

wśród osób starszych. Warunki techniczne realizacji programów 

wspomagających w powiązaniu z dostępnością na skalę masową. 
2. 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 2019 i I połowie 2020. 

3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji. 

5 IV kwartał 2020 r. 

1. Problematyka segregacji odpadów  komunalnych szczególnie wśród 

mieszkańców zabudowy wielorodzinnej  i obszarów niezabudowanych. 

Programy wspomagające, doświadczenia krajowe. Wypracowanie 

wniosków o usprawnienia stosowanych rozwiązań przyjaznych 

mieszkańcom i wspierających segregację „u źródła”. 



2. Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego 

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2019 

i I połowę 2020. 

3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji. 

 

UWAGI:  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego będzie się również 
zajmowała dokumentami przekazanymi do konsultacji społecznych. 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. 

 

 

 

Sabina Kirson 

 

…………………………………. 

PRZEWODNICZĄCA  

Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego  

Powiatu Giżyckiego 


