
Uchwała Nr V/70/2011
Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 26 maja 2011 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 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późnozm.) oraz art. 4lg ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
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Załącznik
do uchwały Nr V/70/2011
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 maja 2011 r.

REGULAMIN POWOLANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
POWIATOWEJ RADY DZIALALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

§1.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej Radą Pożytku, jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym na wniosek organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych wart. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:
l) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Olsztyński;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Olsztynie;
4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Olsztynie;
5) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Olsztyńskiego;
6) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Działalności Pożytku

Publicznego;
7) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora

fmansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające
w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie
powiatu olsztyńskiego;

8) Inne uprawnione podmioty - należy przez to rozumieć:
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.



1. Rada Pożytku składa się z czterech członków, w tym:
1) jeden przedstawiciel Rady Powiatu w Olsztynie,
2) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olsztynie,
3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów

prowadzących działalność statutową na terenie powiatu olsztyńskiego.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.
3. Przedstawiciela Rady Powiatu wskazuje Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie.
4. Przedstawiciela Zarządu Powiatu wskazuje Zarząd Powiatu w Olsztynie.
5. Przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomenduje Rada Organizacji

Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia informacji o wskazaniu w/w przedstawicieli.

§4.
Do zadań Rady Pożytku w zakresie kompetencji organizacji pozarządowych oraz innych
uprawnionych podmiotów należy w szczególności:

1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2. opiniowanie oraz wspóhworzenie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego;
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych

oraz innych uprawnionych podmiotów;
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami

administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami wymienionymi;

5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych.

§5.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Starosta Olsztyński.
2. Na pierwszym posiedzeniu, spośród powołanych członków, dokonuje się wyboru

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Pożytku. Wybór następuje w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie,
co powołanie, na wniosek co najmniej 3 członków Rady Pożytku.

4. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej połowy składu Rady.

5. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach jawnych.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Na wniosek przewodniczącego w posiedzeniach Rady Pożytku mogą brać udział

zaproszeni goście z głosem doradczym.
8. Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności

wiceprzewodniczący.
9. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Pożytku zapewnia Starosta Olsztyński.
10. Członkowie Rady wykonują swoją działalność społecznie.

§6.
1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Termin podjęcia decyzji przez Radę Pożytku wynosi 14 dni od dnia doręczenia

materiałów do zaopiniowania. Nieprzedstawienie decyzji w terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażania.



3. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę Pożytku, w okresie między jej
posiedzeniami, przewodniczący może zwrócić się do członków w formie pisemnej
o wyrażenie opinii w danej sprawie. Za wyrażoną opinię będzie uważana opinia przesłana
we wskazanym przez przewodniczącego terminie. W sprawach niecierpiących zwłoki
dopuszcza się konsultacje i opinie prowadzone w formie telefonicznej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

§7.
l. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od dnia powołania.
2. Mandat członka Rady Pożytku wygasa:

1) z upływem kadencji,
2) w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady Pożytku,
3) w przypadku skazania członka Rady Pożytku prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo popełnione umyślnie,
4) w przypadku śmierci członka Rady Pożytku,
5) w momencie odwołania członka Rady Pożytku przez Zarząd Powiatu przed upływem

kadencji na wniosek osób reprezentujących podmioty wymienione w §3 ust. 1
Regulaminu.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, Zarząd Powiatu w Olsztynie uzupełnia skład Rady
Pożytku.

4. Uzupełnienie składu Rady Pożytku następuje w trybie wskazanym w §3 ust. 2-5. Do
momentu uzupełnienia składu Rada Pożytku działa w okrojonym składzie.

5. W sytuacji nieuzupełnienia składu Rady Pożytku o osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, w trybie o którym mowa w ust. 4, Rada
Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego zostanie wezwana do
wskazania swoich przedstawicieli w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji.

6. Brak uzupełnienia składu Rady Pożytku w wyniku wezwania, o którym mowa w ust. 5
skutkować będzie skróceniem kadecji.

7. Kadencja członków Rady Pożytku wybranych w wyniku uzupełnienia jej składu upływa
z dniem upływu kadencji pozostałych członków Rady Pożytku.

8. Uzupełnienia składu nie przeprowadza się, jeżeli jego data przypadałaby w okresie 6
miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady Pożytku, chyba że skład Rady Pożytku
zmniejszy się o więcej niż o 'li.


