
Powołanie Powiatowej Rady Działalno ści Po żytku Publicznego w Pyrzycach 
 

Na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pyrzyckiego, 
Zarząd Powiatu Pyrzyckiego podjął działania mające na celu powołanie Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada taka jest organem opiniodawczym  
i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy samorządu powiatowego  
z organizacjami pozarządowymi.W skład Rady wchodzi trzech przedstawicieliRady 
Powiatu Pyrzyckiego, trzech przedstawicieliZarząduPowiatu Pyrzyckiego oraz ośmiu 
przedstawicieli sektora pozarządowego. 
 Zadania Rady to w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu; 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych; 

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 

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

W dniu 25 lutego 2015 r. RadaPowiatu Pyrzyckiego podjęła uchwałę określającą tryb 
powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Pyrzycach. Wskazanie na pierwszą kadencję 
przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarządu Powiatu Pyrzyckiego oraz 
zgłaszanie kandydatur przez organizacje pozarządowe winno nastąpić nie później 
niż w terminie 20dni od dnia wejścia w życie tej uchwały. Uchwała wejdzie w życie po 
14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. Oznacza to, że Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego w Pyrzycach zostanie powołana jeszcze w kwietniu br. Przedstawiciele 
administracji samorządowej będą wskazani uchwałami odpowiednich organów,  
a przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani przez swoje 
środowisko. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pyrzyckiego 
mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady w następujących sferach działania: 

1) edukacja, oświata i wychowanie, 
2) kultura fizyczna i sport, 
3) ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

pomoc społeczna, 
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
5) ekologia i ochrona środowiska,  
6) turystyka i rekreacja oraz krajoznawstwo, 
7) aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, promocja rozwoju wspólnot 

lokalnych, 
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 
Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w jednej 
wybranej sferze działalności. Zgłoszony przez organizację pozarządową kandydat 
winien być członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, a w przypadku fundacjiczłonkiem 
organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub fundatorem.Wybory członków 
Rady na pierwszą kadencję zostaną przeprowadzone przez pracowników Starostwa 



Powiatowego w Pyrzycach i przedstawicieli Pracowni Pozarządowej z Koszalina. 
Proces tworzenia Rady jest wspierany poprzez projekt Rady Pożytku  
do STANDARDowego użytku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przed wyborami odbędą się spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, 
na których zostanąprzekazane informacje zawierające zasady całego procesu 
wyborczego, w tym: informacje o formie zgłaszania kandydatów oraz terminie  
i miejscu zebrania wyborczego. 
Serdecznie zapraszamy  wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie 
powiatu pyrzyckiego do udziału w wyborach do Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 


