
 

 

P R O T O KÓ Ł  

z   t r z e c i e g o   p o s i e d z e n i a   P ow 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  

 

Dnia 3 grudnia 2019 roku, o godzinie 10:00 w sali 403 Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy 

Słowackiego  8,  odbyło  się  trzecie  posiedzenie  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego                  

II kadencji w Powiecie Poznańskim (zwanej dalej Radą), które prowadził Przewodniczący Rady Tomasz 

Skupio.  

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 Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu;  

5. Pan Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego; 

6. Pan Paweł Ratajczak – Radny Powiatu Poznańskiego; 

7. Pani Lidia Konewka‐Rzepczyńska – UKS Błyskawica, Rokietnica; 

8. Pani Anna Koziołkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu; 

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

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

11. Pan Stanisław Smektała – Przedstawiciel Klub Tenisa Stołowego „Net”, Czerwonak. 

 

Lista osób nieobecnych na posiedzeniu: 

 

1. Pani Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego; 

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

3. Pani Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych; 

4. Pani Aleksandra Orchowska – Fundacja ORCHidea, Komorniki; 

5. Pan Tomisław Stefaniak – Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Mosina. 



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

1. Pan  Wiesław  Biegański  –  Powiatowy  Konserwator  Zabytków  Starostwa  Powiatowego                    

w Poznaniu; 

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

Powiatowego w Poznaniu; 

3. Pani  Natalia  Siejek  –  pracownik  Wydziału  Promocji  i  Aktywności  Społecznej  Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

 Lista pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej: 

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

 

1. Stwierdzenie kworum 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Tomasz Skupio.   

W posiedzeniu  uczestniczyło  11  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./ 

 

2. Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, następnie został on przegłosowany.  

3. Omówienie oraz zaopiniowanie Projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu dot. określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego 

Przewodniczący  przedstawił  główny  temat  posiedzenia  jakim  jest  omówienie  oraz  zaopiniowanie 

Projektu  Uchwały  Rady  Powiatu  w  Poznaniu  dot.  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace 

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru 

zabytków  lub  znajdujących  się  w  gminnej  ewidencji  zabytków,  położonych  na  terenie  powiatu 

poznańskiego (zwanej dalej Procedurami Zabytkowymi).  

Pan  Tomasz  Skupio  oddał  głos  Panu  Wiesławowi  Biegańskiemu  Powiatowemu  Konserwatorowi 

Zabytków  aby  wprowadził  w  temat  przyznawania  dotacji  na  zabytki  jak  i  zadania  Powiatowego 

Konserwatora Zabytków.   

Pan Wiesław Biegański przybliżył pracę Powiatowego Konserwatora Zabytków, przedstawił też proces 

otrzymywania  dotacji  na  zabytki.  Przedstawił  system  ochrony  obiektów  zabytkowych  i  kryteria 

kwalifikowania  obiektu  jako  zabytek.  Po  krótce  przybliżył  też  zakres  prac  Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Wszelkie czynności związane z Procedurami Zabytkowymi określają przepisy 

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   

Przewodniczący  Rady  podziękował  za  wprowadzenia  Pana  Wiesława  Biegańskiego.  Uzupełnił 

wypowiedź  o  informację  na  temat  środków  przekazywanych  przez  powiat  poznański  na  ochronę 

zabytków. A następnie oddał głos Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Andrzejowi 

Wróblewiczowi. 



Pan Andrzej Wróblewicz przedstawił brzmienie najważniejszych zmian w „Procedurach Zabytkowych”. 

Ujął również zmiany zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes UOKiK nie wniósł 

zastrzeżeń.  Główne  zmiany mówią  o  pomocy  de  minimis.  Pan  Andrzej Wróblewicz  po  prezentacji 

Procedur Zabytkowych poprosił Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego o zaopiniowanie 

uchwały (załącznik nr 1).  

/§ 1 pkt. 3, ust. 2, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych,  o  których  mowa  w  art.  4  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 

publicznego  i  o  wolontariacie,  oraz  dotyczących  współpracy  z  Organizacjami,  w  tym  programów 

współpracy Powiatu z Organizacjami./ 

Pan  Antoni  Kalisz  zadał  pytanie  do  uchwały  czy  pomoc  de  minimis  będzie  miała  wpływ  na 

dofinansowanie przez Powiat Poznański? 

Pani Natalia Siejek odpowiedziała, że musimy śledzić limity wskazane przez Ministra i UOKiK i do nich 

się odnosić.  

Przewodniczący Rady odczytał propozycję opinii (załącznik nr 2) Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego a następnie odbyło się głosowanie.  

Głosy za – 11, głosy przeciw – 0, wstrzymane – 0.  

4. Podsumowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych 

Szkolenie  odbyło  się  21  listopada 2019  r.  o  godzinie  15:30 w  sali  sesyjnej  Starostwa Powiatowego                

w  Poznaniu.  Współorganizatorem  była  Powiatowa  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego.  Było  to 

szkolenie  dotyczące  nowych  wzorów  ofert,  umów  i  sprawozdań  na  realizację  zadań  publicznych                

w  otwartych  konkursach  ofert  dla  organizacji  pozarządowych.  Odbyła  się  dyskusja  członków Rady, 

którzy  byli  obecni  na  szkoleniu.  Opowiedzieli  o  jego  przebiegu  i  wyrazili  swoje  wątpliwości  co  do 

przejrzystości nowych wzorów.  

5. Ustalenie Terminu kolejnego posiedzenia PRDPP 

Wstępnie kolejne posiedzenie PRDPP planowane jest na przełomie lutego i marca 2020 roku.   

6. Wolne głosy i wnioski 

Odbyła  się  dyskusja  na  temat  Dni  Organizacji  Pozarządowych.  Ustalono,  że  termin  i  formę  ich 

organizacji Rada poruszy na kolejnym posiedzeniu.  

7. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.  

 

 

 

Poznań, 5 grudnia 2019 r. 

Protokolant: 

Weronika Gospodarek 


