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Załącznik  

do uchwały Nr 18/2021  

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

z dnia 1 lutego 2021 r.  

 

 

HARMONOGRAM PRACY  

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

W POLICACH NA 2021 R. 

 

  

TERMIN 

 

ZAKRES  TEMATYCZNY 

 

 

luty/marzec 

2021 r. 

1. Opracowanie założeń do projektu uchwały Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Policach w sprawie sposobu 

realizacji zadań, o których mowa w art. 41i ust. 2 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).   

2. Omawianie i opiniowanie bieżących spraw skierowanych do rady.  

3. Stały kontakt członków rady oraz innych osób zainteresowanych  

z Przewodniczącą i/lub Wiceprzewodniczącą rady, w okresie między 

posiedzeniami rady, w sprawach dotyczących merytorycznej 

dzialalności rady. 

 

 

czerwiec  

2021 r.  

 

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r. 

2. Dyskusja oraz wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań 

publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

3. Omawianie i opiniowanie bieżących spraw skierowanych do rady. 

4. Współpraca z radami szczebla gminnego i wojewódzkiego poprzez 

informowani, zbieranie opinii i udział w spotkaniach. 

5. Udział przedstawicieli rady w spotkaniach i inicjatywach 

organizowanych przez Powiat Policki oraz podmioty zewnętrzne. 

6. Stały kontakt członków rady oraz innych osób zainteresowanych  

z Przewodniczącą i/lub Wiceprzewodniczącą rady, w okresie między 

posiedzeniami rady, w sprawach dotyczących merytorycznej 

dzialalności rady. 

 

 

wrzesień 

2021 r. 

 

1. Spotkanie z przedstawicielami rad społecznych działających na terenie 

Powiatu Polickiego w sferze szeroko rozumianych sprawach 

społecznych oraz Młodzieżową Radą Regionu w Policach. 

2. Opracowanie priorytetów do projektu budżetu Powiatu Polickiego  

na 2022 rok w części dotyczącej działalności Powiatu Polickiego  

na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w art. 4 

ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.   

3. Opracowanie założeń do projektu uchwały Rady Powiatu w Policach  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
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lokalnej. 

4. Omawianie i opiniowanie bieżących spraw skierowanych do rady. 

5. Ustalenia organizacyjne dotyczące udziału Powiatu Polickiego  

w corocznym pikniku organizacji pozarządowych organizowanym 

przez Gminę Police.  

6. Współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Policach przy opracowaniu projektu Programu 

Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi  

w 2022 r. 

7. Współpraca z radami szczebla gminnego i wojewódzkiego poprzez 

informowani, zbieranie opinii i udział w spotkaniach. 

8. Udział przedstawicieli rady w spotkaniach i inicjatywach 

organizowanych przez Powiat Policki oraz podmioty zewnętrzne. 

9. Stały kontakt członków rady oraz innych osób zainteresowanych  

z Przewodniczącą i/lub Wiceprzewodniczącą rady, w okresie między 

posiedzeniami rady, w sprawach dotyczących merytorycznej 

dzialalności rady. 

 

 

         listopad 

2021 r.  

1. Wydanie opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi        

w 2022 r.  

2. Wyrażenie opinii na temat projektu budżetu Powiatu Polickiego  

na 2022 rok w części dotyczącej sfery zadań publicznych objętych 

działalnością pożytku publicznego.  

3. Opracowanie założeń/wytycznych dotyczących standardów realizacji 

zadań publicznych w Powiecie Polickim przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Uchwalenie harmonogramu pracy rady w 2022 r. 

5. Omawianie i opiniowanie bieżących spraw skierowanych do rady. 

6. Współpraca z radami szczebla gminnego i wojewódzkiego poprzez 

informowani, zbieranie opinii i udział w spotkaniach. 

7. Udział przedstawicieli rady w spotkaniach i inicjatywach 

organizowanych przez Powiat Policki oraz podmioty zewnętrzne. 

8. Stały kontakt członków rady oraz innych osób zainteresowanych  

z Przewodniczącą i/lub Wiceprzewodniczącą rady, w okresie między 

posiedzeniami rady, w sprawach dotyczących merytorycznej 

dzialalności rady. 

 


