
Uchwała nr XLIV/......./2018 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia … października 2018 r. 

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 2a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Powiatu w Olecku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się roczny „Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” w celu wykonania zadań publicznych, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku 

Wacław Sapieha 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu 
współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Projekt „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (...) 
na 2019 r.” był konsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność  
na rzecz mieszkańców powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Olecku zgodnie z zapisami uchwały nr: 

 XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 27.10.2010 r., Nr 170, poz. 2214); 

 …/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 12.09.2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu 
powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku 
projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku o projekcie 
rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (...)  
na 2019 r.” jest zawarta w uchwale nr …/2018 Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Olecku z ……………… 2018 r. 

Program określa cele, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe, sposób 
realizacji programu i planowane środki publiczne na realizację zadań. Zawiera kryteria oceny 
realizacji programu, informację o sposobie tworzenia i przebiegu konsultacji programu,  
a także sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert. 


