
Uchwała Nr ……/……/2019 
Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia …………………… 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r.  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w załączniku wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 8 pkt 1 dopisuje się literę d w brzmieniu: 

„d) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności: 

- propagowania zdrowego stylu życia; 

- edukacji prozdrowotnej; 

- profilaktyki; 

- opieki nad osobą chorą”. 

     2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Na realizację zadań określonych w rozdziale 6. szacuje się kwotę 10 321 000 zł, w tym: zadania 
realizowane przez PCPR w Gryfinie - 10 099 000 zł (działalność 3 domów pomocy społecznej - 9 941 000 zł; 
działalność dwóch warsztatów terapii zajęciowej - 119 000 zł; dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury - 
39 000 zł); zadania realizowane przez wydziały Starostwa - 222 000 zł (nieodpłatna pomoc prawna - 
120 000 zł; kultura fizyczna - 45 000 zł; kultura i sztuka - 20 000 zł; turystyka - 15 000 zł; ratownictwo 
i ochrona ludności - 12 000 zł; ochrona i promocja zdrowia – 10 000 zł)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 Przewodniczący Rady 
 
   Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany 
jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu 
w Gryfinie uchwałą XLIV/296/2018 z dnia 25 października 2018 r. 

W trakcie realizacji Programu, Zarząd Powiatu dostrzegł potrzebę wzmocnienia współpracy  
z organizacjami w zakresie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia na terenie powiatu gryfińskiego  
i rozszerzenia realizowanych priorytetowych zadań publicznych w 2019 r. 

Zmiana Programu wymagała przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z trybem określonym  
w uchwale Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W toku konsultacji organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu 


