
 

 

P R O T O K Ó Ł  

z  w s p ó l n e g o  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  I I  k a d e n c j i  i  K o m i s j i  P r o m o c j i i  R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o  

 

Dnia 27 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego z Poznaniu,  

odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji                                 

w Powiecie Poznańskim (zwanej dalej Radą) wspólnie z Komisją Promocji i Rozwoju Regionalnego 

(zwanej dalej Komisją), które prowadził Przewodniczącego Rady Tomasz Skupio wraz                                                  

z Przewodniczącym Komisji Mirosławem Wielochem.  

W posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji udział wzięli: 

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

Pozarządowymi; Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;  

(w niniejszym protokole używana będzie dalej nazwa skrócona – Przewodniczący Rady) 

2. Pan Marek Lis – Przedstawiciel LZS Piast Kobylnica, Swarzędz; Wiceprzewodnicząca Rady; 

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

4. Pan Paweł Ratajczak – Radny Powiatu Poznańskiego;  

5. Pani Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego; 

6. Pan Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego; 

7. Pan Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu; 

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

9. Pani Lidia Konewka-Rzepczyńska – UKS Błyskawica, Rokietnica; 

10. Pani Aleksandra Mazurek – Przedstawiciel Stowarzyszenia Vena Pobiedziska, Pobiedziska; 

11. Pani Aleksandra Orchowska – Przedstawiciel Fundacji Orchidea, Komorniki; 

12. Pani Irena Skrzypczak – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Luboń; 

13. Pan Stanisław Smektała – Przedstawiciel Klub Tenisa Stołowego „Net”, Mielno, Czerwonak; 

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

 

Lista osób nieobecnych na posiedzeniu: 

 

1. Pani Anna Koziołkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu; 



2. Pani Iwona Janicka – Przedstawiciel Fundacji Aktywności Lokalnej, Puszczykowo. 

Lista członków Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego: 

1. Pan Dariusz Szmyt – wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego; 

2. Pan Paweł Bocian – wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki; 

3. Pani Katarzyna Szkudlarek – Radna Powiatu Poznańskiego; 

4. Pan Zbigniew Jankowski – Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku. 

Lista gości obecnych na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji: 

1. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański; 

2. Pan Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu; 

3. Pani Paulina Tyrańska – pracownik Biura Rady. 

Lista pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej: 

1. Pani Anna Jaworska – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

2. Pani Natalia Siejek – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej; 

3. Pani Weronika Gospodarek – pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Wspólne posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Pan Mirosław 

Wieloch.   

 

2. Stwierdzenie kworum 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 z 16 członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego                      

II kadencji, co stanowiło kworum do przeprowadzenia obrad.  

/§ 6.2. Warunkiem przeprowadzenia obrad Rady jest obecność przynajmniej połowy jej uczestników./ 

 

3. Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, następnie został on przegłosowany.  

4. Omówienie 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 roku 2020  

Przewodniczący Komisji przedstawił główny temat posiedzenia jakim jest omówienie 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 roku 2020 

(zwanym dalej Rocznym Programem) i oddał głos Przewodniczącemu Rady aby mógł omówić zmiany 

jakie w nim zaszły. 



Przewodniczący Rady zaczął od przedstawienia stanowiska innych wydziałów Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu do zmian w Rocznym Programie. Następnie zaczął omawiać Roczny Program, który wszyscy 

zgromadzeni otrzymali drogą mailową (załącznik do protokołu) celem omówienia ewentualnych uwag. 

Kolejno przedstawił zmiany jakie nastąpiły w stosunku do roku ubiegłego.  

Po odczytaniu zmian Przewodniczący Tomasz Skupio zaprosił do dyskusji i składania propozycji 

ewentualnych zmian w Rocznym Programie.  

Pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Mirosław Wieloch, który zwrócił uwagę na problem 

wspierania klubów Honorowych Dawców Krwi.  

Sekretarz Pani Małgorzata Halber wspomniała o klubach HDK aby ustalić formę ich wsparcia. Ponieważ 

na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezpośredniego ich wsparcia finansowego.  

Pani Elżbieta Tonder potwierdziła, że wspieranie klubów Honorowych Dawców Krwi jest kłopotliwa ze 

względu na brak osobowości prawnej. Odniosła się do punktu „(…) promocja idei Honorowego 

Dawstwa Krwi (…)”, że w przypadku gdy kluby zgłaszają się o wsparcie poprzez Polskie Centrum 

Krwiodawstwa to wtedy otrzymywały wsparcie. Natomiast jeśli same chcą się zgłosić to mogą otrzymać 

wsparcie od Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tylko na zakup konkretnych rzeczy. Obecnie nie ma 

innej możliwości klubów.  

Pan Tomasz Skupio potwierdził, że zauważalny jest problem klubów, który jest dla nich mocno 

odczuwalny, ponieważ nie mogą one startować w Otwartych Konkursach Ofert ze względu na brak 

osobowości prawnej. Zgłaszanie się klubów poprzez PCK jest dla nich problematyczne. Stąd pojawił się 

pomysł na wspólne spotkanie z klubami celem ustalenia formy wsparcia lub otwarcia fundacji.  

Przewodniczący Pan Mirosław Wieloch zaproponował aby wpisać do Rocznego Programu – Wspieranie 

działalności klubów krwiodawstwa. Bez określenia pomocy finansowej i rzeczowej.  

Przewodniczący Pan Tomasz Skupio zaproponował aby Pan Mirosław Wieloch rozważył 

zorganizowanie spotkania klubów HDK.  

Pani Elżbiera Tonder wspomniała, że jej Wydział kilka lat temu próbował zorganizować takie spotkanie 

i niestety kluby nie doszły do porozumienia. Nie było woli ku temu aby stworzyć jedno wspólne 

stowarzyszenie. Wspomniała również, że nie można w Rocznym Programie użyć zapisu, że wspieramy 

te kluby, ponieważ nie można obecnie tego zrobić w ramach ustawy o działalności pożytku publicznej 

i o wolontariacie.   

Pan Mirosław Wieloch na koniec powiedział, że chce aby temat jeszcze był otwarty ponieważ warto 

wspierać te kluby i powiat powinien to robić.  

Głos w tej sprawie zabrała jeszcze Pani Aleksandra Orchowska wspomniała, że podobną sytuację mają 

kluby seniora. Kluby te rozwiązują to w ten sposób, że występują z ofertą jako grupa nieformalna. Więc 

zaproponowała zorganizowanie rozwiązania nowego, które będzie wspierało grupy nieformalne pod 

patronatem jakiejś organizacji.  

Pani Aleksandra Mazurek zaproponowała uwagę, że czytając Roczny Program w punkcie Edukacja 

priorytety są tak sformułowane, że każdy projekt musi być skierowany do młodzieży i dzieci uczących 

się. Zwróciła uwagę, że powinno to też dotyczyć grup starszych. Ponieważ większość zadań dotyczy 

wspierania dzieci i młodzieży, seniorów jak i osób niepełnosprawnych a nie ma mowy o grupach w 

wieku czterdzieści i pięćdziesiąt plus. Zaproponowała aby znalazł się priorytet mówiący, że takie grupy 

też mogą startować.  

Pani Anna Jaworska zaproponowała zapis podpunktu drugiego w obszarze Edukacji – Wspieranie 

działań edukacyjnych integrujących mieszkańców powiatu poznańskiego (konkursy, programy 



edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych) odbywających się na terenie powiatu 

poznańskiego.  

Wiceprzewodniczący Pan Marek Lis sprostował, że dzieci są wyszczególnione ponieważ chodzi tu o 

aktywizację tej grupy wiekowej szczególnie w sporcie ale nie wykluczając osób dojrzałych. Następnie 

wspomniał, że od roku działa Rada Seniorów, która chce zorganizować Senioriadę zaproponował, żeby 

wpisać ją w priorytety jako zadanie na powierzenie.  

Pan Tomasz Skupio omówił wstępną propozycję kwot jakie będą proponowane na poszczególne 

obszary w ramach OKO.  

Pan Marek Lis skierował pytanie do Wicestarosty Tomasza Łubińskiego co ze zwiększeniem kwoty na 

Otwarte Konkursy Ofert do 2 milionów złotych.  

Wicestarosta Tomasz Łubiński odpowiedział że 1 900 000 zł nie wyklucza 2 000 000 zł. Natomiast 

oznajmił że jest nowa sytuacja której nie można było przewidzieć mianowicie zmiany w oświacie i 

zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia.  

5. Ustalenie Terminu kolejnego posiedzenia PRDPP 

Wstępnie kolejne posiedzenie PRDPP planowane jest w listopadzie 2019 roku.  

6. Wolne głosy i wnioski 

Brak.  

7. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  

 

 

 

Poznań, 5 września 2019 r. 

Protokolant: 

Weronika Gospodarek 


