
PROJEKT

Uchwała Nr …../..../17

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia …................ 2017 r.

w  sprawie  określenia  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

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

2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego 

uchwala, co następuje:

§  1.  Określa  się  tryb  powołania  członków oraz  organizację  i  tryb  działania  Powiatowej  Rady 

Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Powiaty Rawickiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 

określenia  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Powiatowej  Rady 

Działalności Pożytku Publicznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do  Uchwały  Nr  …../...../17  Rady  Powiatu  Rawickiego  z  dnia  …..........................  2017  r.

W roku 2015 Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę Nr VIII/63/15 w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.  Z  inicjatywy  Starosty  Rawickiego  oraz  przy  współpracy  z  Powiatową  Radą 

Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Rawiczu  określono  tryb  powoływania  członków  oraz 

organizacji  i  tryb  działania  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,  zgodnie  z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wprowadzenie zmian do Regulaminu związane 

jest również z poddaniem trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach od 

….. do …........................ 2017 r. oraz podjęciem stosownej uchwały. 

Mając na uwadze powyższe, dbałość o stały rozwój III Sektora na terenie Powiatu Rawickiego oraz 

ustawowy  obowiązek  współpracy  samorządu  terytorialnego  z  organizacjami  pozarządowymi, 

działającymi w sferze pożytku publicznego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione 

prawnie i społecznie.


