
              

                                        

   

 

UL. KOŚCIUSZKI  76 * 48-200 PRUDNIK * TEL. (0-77) 4381700  *  FAX: (0-77) 4381701 

www.powiatprudnicki.pl   e-mail: sekretariat@powiatprudnicki.pl 

 

   Prudnik, 25 października 2018 r. 

 

         

Informacja o konsultacjach społecznych 

 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 

Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

 

Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji: 

1. Termin konsultacji: 25.10.2018r. – 15.11.2018r. 

2. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać na piśmie na adres 

Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (również za pomocą 

poczty elektronicznej na adres: info@powiatprudnicki.pl 

3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu 

Prudnickiego. 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Łukasz Scholz tel. 774381771 

  

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Projekt uchwały         
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UCHWAŁA NR …………….. 

RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia ……. 2018 r. 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

 

 Na postawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000,1349 i 1432 ), oraz art. 5a ust.1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2018r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Rada Powiatu w Prudniku uchwala,  

co następuje: 

 

     § 1. W   Programie współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie na rok 2018 r. stanowiącym załącznik do uchwały nr XL/262/2017 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 27 października 2017 r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu  

w Prudniku Nr LVI/384/2018 z dnia 19 października 2018r. § 9 otrzymuje brzmienie:  

    „ § 9. Na realizację Programu planuje się ogółem kwotę  376 761,88  zł ujętą w projekcie 

budżetu Powiatu na rok 2018 z przeznaczeniem na priorytetowe zadania: 

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –16 000,00zł, 

2)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 15 000,00 zł, 

3) turystyka i krajoznawstwo – 5 000,00zł, 

4) ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy                    

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz.160 i 138) 

 - 3 000,00zł 

5) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – 270 336,00zł, 

6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży                       

- 3 000,00zł, 

7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- 4 000,00zł, 

8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa- 60 725,88zł” 



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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowa zamiana uchwały podyktowana jest zwiększeniem dotacji Wojewody 

Opolskiego o kwotę 17.700,00zł  na realizacją zadania- pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.  

 

 

 

 

 


