
                                              
  

            

UCHWAŁA NR 16/2017 

 

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W POLICACH  

 

z dnia 26 października 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddanego konsultacjom projektu  

„Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.” 

 

 

Na podstawie § 6 oraz § 11 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach 

z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Składa się wniosek do poddanego  konsultacjom  projektu  „Programu  Współpracy 

Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.” polegający                                

na wyodrębnieniu w tabeli pn. „Zakres i źródła finansowania priorytetowych zadań 

publicznych planowanych do realizacji w ramach współpracy Powiatu Polickiego z 

organizacjami pozarządowymi w 2018 r.” zadań, których termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert planowany jest w IV kwartale 2017 r. 

 

§ 2. Zobowiązuję   się    Przewodniczącego    Powiatowej    Rady    Działalności    Pożytku 

Publicznego w Policach do przedłożenia niniejszej uchwały Zarządowi Powiatu w Policach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

 

 

 

 

          Przewodniczący  

                                                                                            Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Policach 

 

          Ryszard Rogoziński 

                                     

 

 

 



  
Uzasadnienie. 

 

 

W myśl § 6 oraz § 11 ust. 1 i 2 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 

18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288): 

1) w przypadku powołania rady działalności pożytku publicznego projekty aktów prawa 

miejscowego, o których mowa w § 3 ust. 1, podlegają konsultacjom wyłączenie z radą 

działalności pożytku publicznego, chyba, że Zarząd Powiatu w Policach podejmie decyzję, 

iż uzasadnionym jest, ze względu na materię regulowaną aktem podlegającym 

konsultacjom, przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych 

i podmiotów; 

2) w przypadku przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego Zarząd 

Powiatu w Policach podejmuje następujące działania: 

a) przekazuje radzie działalności pożytku publicznego informację o podejmowanych 

konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego poddawanego konsultacjom; 

b) wyznacza termin wyrażenia przez radę działalności pożytku publicznego opinii, który 

maksymalnie może wynieść 14 dni od dnia doręczenia ww. informacji. 

 

Pismem znak SO.521.8.2.2017.HM z dnia 19 października 2017 r. Zarząd Powiatu  

w Policach poinformował Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Policach  

o przeprowadzaniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego  

z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.” oraz o wyznaczeniu na dzień 2 listopada 2017 r. 

terminu wyrażenia przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

opinii dotyczącej konsultowanego projektu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Policach przypomniał, że zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały 

Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

nieprzedstawienie przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego  

w Policach przedmiotowej opinii w ww. terminie oznaczać będzie rezygnację z prawa do jej 

wyrażenia. 

 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Powiatową Radę Działalności 

Pożytku Publicznego w Policach uchwały w tej sprawie. 
 

 

                                      Przewodniczący  

                                                                                            Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Policach 

 

          Ryszard Rogoziński 
 

 


