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V 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 30 sierpnia 2016 roku, o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

odbyło się piąte zebranie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim 

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

połączone zostało z posiedzeniem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu, 

zwanej dalej Komisją, której przewodniczył pan Mirosław Wieloch, Radny Powiatu Poznańskiego. 

 

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 Aleksandra Mazurek – Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmina Pobiedziska w Europie, 

Pobiedziska; 

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

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

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

9. Pan Marek Lis – Radny Powiatu Poznańskiego; 

10. Pani Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego; 

11. Pan Tomasz Jerzy Pawłowski – Radny Powiatu Poznańskiego. 
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12. Pan Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu;  

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

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

 

Lista osób nieobecnych na posiedzeniu: 

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

2. Pan Tomasz Łęcki – Przedstawiciel Stowarzyszenia Dzieje, Murowana Goślina;  

 

Lista pracowników merytorycznych Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej uczestniczących  

w obradach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

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

2. Pani Agnieszka Wojtunik – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Z uwagi na połączone obrady Rady oraz Komisji, pan Mirosław Wieloch powitał zebranych oraz zaprosił 

zgromadzonych do przedstawienia się. Następnie oddał głos Przewodniczącemu Rady, panu 

Tomaszowi Skupio. 

 

2. Zgłaszanie wniosków i uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” – dyskusja. 

Przewodniczący Rady przedstawił syntezę działań związanych z pracami nad ww. programem  

w bieżącym roku oraz wyszczególnił zmiany naniesione w projekcie w stosunku do roku ubiegłego, 

zgłoszone wcześniej przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zestawienie 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Następnie zaprosił zgromadzonych do zgłaszania uwag i do dyskusji. 

Zestawienie zgłoszonych uwag stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
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3. Stwierdzenie kworum. 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 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./ 

 

4. Zatwierdzenie protokołu z czwartego posiedzenia Rady. 

Dwie osoby wstrzymały się od głosu w sprawie zatwierdzenia protokołu z czwartego posiedzenia Rady. 

 

5. Omówienie kwestii wizytówek dla Członków Rady – Pan Tomasz Skupio. 

Przewodniczący rozdał wizytówki osobom, które zgłosiły w terminie wolę ich otrzymania. W związku z 

możliwością przeoczenia przez część osób terminów na zgłaszanie się, przedstawiono zasady, zgodnie 

z którymi możliwe jest dodrukowanie wizytówek dla tych osób. 

6. Omówienie przygotowań do zorganizowania  „Dnia Organizacji Pozarządowych w Powiecie 

Poznańskim”– Pan Tomasz Skupio. 

Przewodniczący Rady przedstawił Członkom Rady plan, według którego zostanie zorganizowane ww. 

wydarzenie, a który omówiono podczas zebrania roboczego w składzie: Pan Zygmunt Jeżewski, Pani 

Aleksandra Mazurek, Pan Władysław Harasimowicz, Pan Stanisław Smektała, Pani Małgorzata Halber, 

Pani Joanna Michalska, Pan Tomasz Skupio.  

Całość ma trwać około 4-5 godzin. Część I rozpocznie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu powitaniem oraz przedstawieniem krótkich statystyk dotyczących działalności organizacji 

pozarządowych na terenie powiatu poznańskiego. Kolejnym punktem będzie przedstawienie 

zgromadzonych organizacji – według gmin. Kolejne dwa panele trwać mają po około godzinie: 

pozyskiwanie środków (prelegent: pani Gałka z PISOP) oraz przekazywanie pieniędzy organizacjom z 

nastawieniem na ekonomię społeczną (prelegent: Rafał Jaworski z Fundacji „Barka”). Trzecia część 

spotkania zostanie podzielona na trzy panele dyskusyjne w trzech salach: 1. Pomoc społeczna i 

ekonomia społeczna (moderator: pan Jaworski), 2. Sport i turystyka (moderator: pan Jan Mazurczak – 

PLOT), 3. Kultura i regionalizm (moderator: pani Ewa Buczyńska). Ostatnia część to podsumowanie 

całości przez moderatorów. 
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Następnie głos zabrała Pani Halber proponując zmianę terminu wydarzenia z 22 września na 29 

września 2016 roku. Propozycja została zaakceptowana. 

7. Omówienie Regulaminu funkcjonowania Rady.  

Propozycję regulaminu przygotowała Pani Depczyńska. Po wątpliwościach zgłoszonych między innymi 

przez  Panią Romę Czysz, odstąpiono od uchwalenia regulaminu. Ustalono, iż rozszerzeniu ulegnie 

uchwała 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. Zawarte zostaną w niej nowe zapisy dotyczące 

funkcjonowania Rady. Natomiast załącznikiem do ww. uchwały Rady Powiatu w Poznaniu może być 

Regulamin funkcjonowania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim 

z zastrzeżeniem, iż musi on zostać uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu. 

Następnie Pani Halber poruszyła kwestę nieobecności Członków Rady na posiedzeniach, przytoczono 

zapis Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w jakich przypadkach członek może 

zostać wykluczony z Rady na podstawie nieobecności: 

Art. 41g. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi, że: organ 

stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków 

oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę 

potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady 

Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad. 

2. Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka Rady Powiatowej lub 

Rady Gminnej przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3, 

jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot; 

3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej; 

4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady 

Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady 

Powiatowej lub Rady Gminnej. 
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8. Przekazanie zaproszeń na uroczystą galę IV Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

„Zlot Talentów”. 

Przewodniczący przekazał zaproszenia. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

Nikt nie zgłosił wniosków. 

10.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i zamknął obrady.  

 

Poznań, 30 sierpnia 2016 roku 

Protokolant: 

Joanna Michalska 

 

 

Dźwiękowy zapis posiedzenia w formie plików cyfrowych znajduje się w archiwum na serwerach 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Strona 6 z 9 

 

V POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Załącznik nr 1 do protokołu  

z posiedzenia Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  

w Powiecie Poznańskim  

w dniu 30 sierpnia 2016 roku 

 

1) W związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

wprowadza się nowy obszar wraz z priorytetowymi zadaniami publicznymi w obszarze udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa: 

a) powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na realizację środki przekazuje wojewoda). 

b) działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu do 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców 

powiatu poznańskiego. 

2) W obszarze ochrony i promocji zdrowia, na wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  

zmianie uległa grupa docelowa w priorytecie  „działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania kierowane do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego” na 

2017 - „działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania kierowane do 

dorosłych mieszkańców powiatu poznańskiego”. 

Na wniosek ww. Wydziału wprowadza się dwa nowe priorytety:  

- „wspieranie zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 

problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne w zakresie m.in. 

właściwego odżywiania, aktywności fizycznej oraz ograniczenia używania tytoniu oraz 

substancji psychoaktywnych”  

- „promocja i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze wskazaniem na pieszych i 

rowerzystów oraz upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych 

skierowanych do wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy społecznej powiatu 

poznańskiego”. 

3) Zwiększa się wysokość środków w budżecie powiatu poznańskiego na realizację zadań publicznych 

o 200 000 zł w stosunku do roku 2016 (2016 - 1 100 000 zł; 2017 – 1 300 000 zł). 

4) Pierwszy raz Roczny Program (…) zostanie przekazany do zaopiniowania przez PRDPP 
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5) Na wniosek  PRDPP podczas II posiedzenia rady wprowadza się do Rocznego Programu (…), że jego 

realizatorami są też jednostki organizacyjne powiatu poznańskiego, w tym Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. 
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Załącznik nr 2 do protokołu  

z posiedzenia Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  

w Powiecie Poznańskim  

w dniu 30 sierpnia 2016 roku 

Wnioski i uwagi złożone do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku”  

podczas wspólnego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego  

Rady Powiatu w Poznaniu 
 

Lp. 
Imię i nazwisko  

osoby zgłaszającej  

Wskazanie 
dotychczasowego 

zapisu w projekcie  wraz  
z punktem w Rocznym 
Programie Współpracy 

(…) 

Zmiany sugerowane  
przez osobę zgłaszającą 

1 Marek Lis Pkt XI Wyszczególnienie w Programie 
kwoty przeznaczonej na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

2 Elżbieta Tonder Pkt V Dopisanie do punktu dotyczącego 
zasad współpracy  zasady 
dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, czyli 
preferowanie organizacji imprez 
dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych 

3 Małgorzata Halber Pkt VIII Propozycja utworzenia „Punktu 
senioralnego” 

4 Aleksandra Mazurek 1. Pkt VIII ppkt 3) 
2. Pkt VIII ppkt 3) 
3. Pkt VIII ppkt 2) 
4. Pkt XII 

1. Propozycja niezawężania grup 
docelowych w punkcie dotyczącym 
priorytetowych zadań publicznych – 
kultura fizyczna i turystyka, np. 
poprzez dodawanie zapisu „ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży” 
2. Propozycja rozłączenia kultury 
fizycznej od turystyki – propozycja 
pani Głowackiej 
3. Propozycja dodania punktu 
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Lp. 
Imię i nazwisko  

osoby zgłaszającej  

Wskazanie 
dotychczasowego 

zapisu w projekcie  wraz  
z punktem w Rocznym 
Programie Współpracy 

(…) 

Zmiany sugerowane  
przez osobę zgłaszającą 

dotyczącego upowszechniania 
kultury wysokiej  
w zadaniach priorytetowych 
dotyczących kultury i sztuki 
4. Propozycja dodania do punktu 
dotyczącego sposobu oceny 
realizacji programu, liczby ofert 
złożonych w otwartym konkursie 
ofert po raz pierwszy 

5 Grażyna Głowacka Pkt VIII ppkt 3) Propozycja dodania nowego zadania 
priorytetowego dotyczącego 
promowania turystyki rodzinnej-
wielopokoleniowej 

 

 


