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II POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

P R O T O K Ó Ł  

Z  p o s i e d z e n i a  P o w i a t o w e j  R a d y  D z i a ł a l n o ś c i  P o ż y t k u  P u b l i c z n e g o  

 

Dnia 19 kwietnia 2016 roku, o godzinie 16:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu, odbyło 

się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim 

(zwanej dalej Radą), które poprowadził pan Tomasz Skupio – Przewodniczący Rady. 

 

W posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego udział wzięli: 

1. Pan Tomasz Skupio – Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;  

(w niniejszym protokole używana jest nazwa skrócona – Przewodniczący Rady) 

2. Pani Beata Depczyńska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Wspólna Droga”, Luboń; Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego; 

3. Pani Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego; Sekretarz Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego; 

4. Pan Władysław Harasimowicz – Przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Progres, Komorniki; 

5. Pani Iwona Janicka – Przedstawiciel Fundacji Aktywności Lokalnej, Puszczykowo; 

6. Pani Aleksandra Mazurek – Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmina Pobiedziska w Europie, 

Pobiedziska; 

7. Pan Gniewko Niedbała – Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie; 

8. Pan Stanisław Smektała – Przedstawiciel Klubu Tenisa Stołowego „Net”, Mielno, Czerwonak; 

9. Pan Tomisław Stefaniak – Przedstawiciel Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, Mosina; 

10. Pani Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego; 

11. Pan Marek Lis – Radny Powiatu Poznańskiego; 

12. Pan Tomasz Jerzy Pawłowski – Radny Powiatu Poznańskiego. 

13. Pani Roma Czysz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu; 



 
 

 
Strona 2 z 6 

 

II POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

14. Pan Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu;  

15. Pani Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

 

Lista osób nieobecnych na posiedzeniu: 

1. Pan Tomasz Łęcki – Przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieje, Murowana Goślina; który wcześniej 

usprawiedliwił swoją nieobecność.  

 

Lista pracowników merytorycznych Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej uczestniczących  

w obradach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

1. Pan Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

2. Pani Joanna Michalska – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

3. Pani Kinga Cenkier – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

4. Pani Agnieszka Wojtunik – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

5. Pani Anna Jaworska – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady p. Tomasz Skupio powitał wszystkich zebranych członków oraz pozostałych 

uczestników spotkania.  

 

2. Stwierdzenie kworum. 

W posiedzeniu uczestniczyło 15 z 16 członków, co stanowiło kworum do przeprowadzenia obrad.  

/§ 6.2. uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim: Warunkiem przeprowadzenia obrad Rady jest obecność 

przynajmniej połowy jej uczestników./ 

 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad. W związku ze zgłoszoną wcześniej 

propozycją p. Iwony Janickiej dodatkowych tematów, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę  

w pkt 7 porządku obrad. Zamiast omówienia sposobów współpracy z Gminnymi Radami Działalności 

Pożytku Publicznego zostanie omówione sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015. Tak zaproponowany porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

4. Informacja o narzędziach wspierających funkcjonowanie Rady. 

Przewodniczący Rady p. Tomasz Skupio zapoznał członków Rady ze sposobem funkcjonowania portalu 

informacyjnego powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl w zakresie udogodnień służących 

organizacjom pozarządowym oraz Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady przypomniał również o prośbie dotyczącej notek biograficznych. Ustalono także, 

iż na stronie powinien pojawić się numer telefonu każdego z członków Rady. 

5. Opracowanie planu pracy Rady na 2016 r. 

Po wprowadzeniu p. Małgorzaty Halber dotyczącego omawianych na I posiedzeniu szkoleń dla 

członków Rady, ustalono, iż wyznaczenie działań Rady w roku 2016 zostanie wypracowane na kolejnym 

spotkaniu, które będzie miało formę warsztatową. W tym miejscu wyznaczono także termin kolejnego 

spotkania na 16 maja, na godz. 11:00. Zgodzono się, iż ważnymi zagadnieniami, którymi powinna zająć 

Cześć poświęcona 

organizacjom 

pozarządowym 

Cześć poświęcona 

Powiatowej Radzie 
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http://www.powiat.poznan.pl/
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się Rada będzie opiniowanie dokumentów strategicznych powiatu poznańskiego czy analiza dobrych 

i słabych stron współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, również w formie 

warsztatowej. Sprawę szkolenia zewnętrznego odłożono na późniejszy termin.  

 

6. Informacje o II Otwartym konkursie ofert. 

Przewodniczący Rady p. Tomasz Skupio przedstawił zasady II Otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej w roku 2016. 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie mogą składać oferty osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 9 maja 2016 

roku, do godz.12:00. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie 

wcześniej niż 17 czerwca a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku. 

W tym miejscu zaproponowano także, aby informacje o konkursie były rozsyłane do gmin, gminnych 

rad pożytku publicznego czy organizacji pozarządowych. W toku dyskusji poproszono, aby Wydział 

właściwy ds. konkursu wysłał informację o II konkursie ofert do gmin powiatu poznańskiego, a także 

organizacji pozarządowych z bazy Wydziału (mailowo). Temat szerokiego informowania o konkursie 

ofert zostanie jeszcze raz poruszony na kolejnych spotkaniach.  

 

7. Sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i wolontariacie w roku 2015. 

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze dane dotyczące sprawozdania z Rocznego Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015. Dokument został przekazany członkom 

Rady mailowo przed spotkaniem. Odnosząc się do sprawozdania wskazano, iż ważnym jest, aby poza 

danymi statystycznymi zawierał on także rezultaty „miękkie” tj.: opis skali działań, efekty jakie 

realizacja zadań przyniosła, cele jakie spełniły dane zadania, wpisanie jako rezultatu współpracy  

z organizacjami powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, 

szkolenia dla NGO (p. Janicka). Ponadto, poproszono, aby dokument sprawozdawał również pracę 

jednostek Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

tj. PCPR czy PUP (p. Iwona Janicka, p. Marek Lis). W odpowiedzi, p. Andrzej Wróblewicz – Dyrektor 
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Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej zaproponował, iż w br. taka informacja zostanie 

zamieszczona w formie artykułu na stronie www.powiat.poznan.pl. 

Natomiast kwestia zapisów dotyczących informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jednostek Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Rocznym Programie Współpracy (…) na rok 2017,  

a następnie ich sprawozdawczość zostanie ponownie przedyskutowana na kolejnych spotkaniach.  

8. Informacja o zmianie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Informację przedstawiła p. Roma Czysz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu, wskazując na działania jakie podejmuje kierowany przez nią Wydział. Starostwo prowadzi 

wykaz stowarzyszeń „rejestrowych” i zwykłych dla łącznie 987 podmiotów. Ewidencje te prowadzone 

są w formie elektronicznej, a dostosowanie wykazu stowarzyszeń zwykłych do wymagań określonych 

w rozporządzeniu MSWiA, nie powinno być trudne, gdyż wykaz zostanie uzupełniony o określone 

elementy. Natomiast, w związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach, właściwe podmioty 

otrzymają informację pisemną o zmianach czy nowych uprawnieniach. Ww. informacja, przygotowana 

przez p. dyrektor R. Czysz, została przekazana członkom Rady mailowo przed spotkaniem w odpowiedzi 

na zapytanie p. Iwony Janickiej.  

 

9. Ustalenie Terminu kolejnego posiedzenia Rady. 

Termin spotkania został ustalony na 16 maja br., godz. 11:00, sala 315 Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu. 

 

10. Wolne głosy i wnioski. 

W związku z wejściem w życie art. 41 e ustawy o działalności pożytku publicznego w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku i zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, zgodnie z którym kadencja Rady trwa trzy lata, członkowie 

Rady wyrazili zgodę na wydłużenie kadencji o jeden rok (poprzednie zapisy ustawy mówiły o dwóch 

latach).  

Stosowną w tej kwestii uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu zmieniającą uchwałę określającą tryb 

powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Poznańskim oraz uchwałę Zarządu Powiatu w Poznaniu powołującą 

Powiatową Radę przygotuje Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. W tym miejscu uznano 

http://www.powiat.poznan.pl/
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również, iż wyrażenie zgody na wydłużenie kadencji przez członków Rady jest jednoznaczne 

z przeprowadzeniem konsultacji ww. uchwały Rady Powiatu w Poznaniu o trybie (…) z działającą już 

Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. 

Pani Iwona Janicka zaproponowała również członkom Rady zapoznanie się i wniesienie ewentualnych 

uwag do dokumentów, wypracowywanych przez Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2014-2020, dotyczących w szczególności kryteriów wyboru projektów.  

W związku z tym, podjęła się przesłania mailowo ww. dokumentów do Przewodniczącego Rady  

z prośbą o rozesłanie a następnie odesłanie propozycji zmian do dnia 29 kwietnia (posiedzenie KM 

WRPO odbędzie się 9 maja).  

11.  Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i zamknął obrady.  

 

Poznań, 19 kwietnia 2016 roku 

Protokolant: 

Anna Jaworska 


