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Uchwała Nr ……..2019 
Rady Powiatu w Węgorzewie 

z dnia ………  2019 r. 
 

w sprawie „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2020r.”,  
 
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1, pkt  22 i art. 12 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 511.) ) oraz w związku z art. 5a ust.1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2019  r. 
poz. 688.);  
 

 
 Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Uchwala się Program  współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
 § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
  §3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady Powiatu 

                 w Węgorzewie 

 

                    Halina Faj 

 

Inicjatywa uchwałodawcza : Zarząd Powiatu 
Merytorycznie opracowała : Barbara Dawcewicz 
Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych 
Opinia formalno-prawna 
 

Węgorzewo, ……. września 2019 r. r. 



 
 
 
      RADA POWIATU 
          W WĘGORZEWIE 
 
     
 
    UZASADNIENIE 
 

do  uchwały w sprawie zatwierdzenia  „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego  
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”. 
 
Podstawa prawna : Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynika z art. 5a ust 1 ustawy z dnia    
4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
688), nakładającej na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 
 
W celu kształtowania demokratycznego ładu społecznego, rozwoju aktywności obywatelskiej 
mieszkańców powiatu, budowania partnerstwa między administracją publiczną   
a organizacjami pozarządowymi oraz wykorzystania potencjału społecznego w realizacji 
zadań publicznych Powiatu opracowuje się i zatwierdza roczny program współpracy. Określa 
on cele i efekty tej współpracy, partnerów oraz  zasady i formy wspierania organizacji 
pozarządowych. 
 
Kierując się potrzebą określenia rzeczywistych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej 
oraz  opracowania programu spełniającego wymogi formalne i rzeczowe dotyczące 
współpracy na 2020 rok, poproszono organizacje pozarządowe o złożenie fiszek 
projektowych na realizację operacji planowanych w 2020 roku oraz rozesłano, przy użyciu  
poczty elektronicznej,  do organizacji pozarządowych z powiatu węgorzewskiego, w tym do 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego i Zespołu ds. ekonomii 
społecznej w powiecie węgorzewskim, zapytanie  o uwagi  i spostrzeżenia dotyczące 
Programu współpracy na 2020 rok. Zorganizowano  również spotkanie konsultacyjne   
 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie 23.09.2019r., o godz. 15:00 celem 
bezpośredniego skonsultowania projektu rocznego programu współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi. Do dnia zakończenia konsultacji czyli do 24.09.2019 żadnych uwag nie 
zgłoszono.  
 
 
 
Opracowała; 
Barbara Dawcewicz 
Pełnomocnik Starosty ds. promocji 
i kontaktów zagranicznych 
 
 


