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Powiatowa Rada Pożytku Publicznego - założenia wypracowane dotychczas 

W latach 2014 – 2015 Powiat Krakowski wspólnie z Fundacją 
Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej MISTIA realizował projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt. „Jedność w rozmaitości – rozmaitość  
w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju 
powiatu krakowskiego” którego celem było zwiększenie zakresu  
i poprawa jakości współpracy Powiatu Krakowskiego  
z organizacjami pozarządowymi. 
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Efekty projektu są wynikiem pracy ponad 400 osób, które 
włączyły się w jego realizację. Znaleźli się wśród nich 
przedstawiciele ponad 200 różnych stowarzyszeń, fundacji, 
lokalnych grup działania, kół gospodyń wiejskich, klubów 
sportowych  i wielu innych lokalnych organizacji. 
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W wyniku licznych spotkań przeprowadzonych w czasie 
trwania projektu, nie tylko informowaliśmy Państwa  
o możliwości realizacji wspólnych działań, ale także razem 
tworzyliśmy i konsultowaliśmy zasady, zgodnie z którymi te 
działania powinny być realizowane. Wśród wypracowanych  
w projekcie dokumentów regulujących współpracę należy 
wymienić: 

  
• Standardy wsparcia finansowego i pozafinansowego 
• Standardy konsultacji społecznych 
• Ramowy regulamin Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 
• Ramowy wieloletni program współpracy 
• Strategię komunikacji Powiatu Krakowskiego 
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W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa problemy  
i propozycje, przyjęto m.in. zapisy na temat dążenia do 
powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, którą 
zgodnie z art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, Rada Powiatu może utworzyć jako organ 
konsultacyjny i opiniodawczy dla władz powiatu, w zakresie 
realizowanych przez powiat programów i polityk publicznych. 
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Do zadań Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, zgodnie  
z zapisami ustawy, należy w szczególności: 
 

• Opiniowanie projektu strategii rozwoju powiatu 
• Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa 

miejscowego, dotyczących  sfery zadań publicznych,  
o których mowa w przywołanej wyżej ustawie 

• Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji pozarządowych 

• Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej  
a organizacjami pozarządowymi 

• Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zlecania zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym. 
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Skład PRPP obejmuje przedstawicieli samorządu powiatowego 
oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, wybieranych 
w trybie określonym w regulaminie rady. Reprezentacja obu 
stron dialogu obywatelskiego w składzie rady pozwala 
zaprezentować różne stanowiska i poglądy, co daje szansę 
wypracowania rozwiązań korzystnych dla wszystkich 
zainteresowanych. 
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Projekt regulaminu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 
znajduje się w materiałach, które otrzymaliście Państwo przy 
wejściu. 
  
Bardzo proszę o zapoznanie się z zapisami tego dokumentu  
i aktywny udział w konsultacjach nad jego przyjęciem. 
Zamiarem Zarządu Powiatu w Krakowie jest utworzenie 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w najbliższych miesiącach, tak aby mogła stać się ona kreatorem  
i strażnikiem systemu współpracy administracji z organizacjami 
pozarządowymi w powiecie krakowskim. 
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