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P R O T O K Ó Ł  

z e  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 ,  K o m i s j i  K u l t u r y ,  K u l t u r y  F i z y c z n e j  i  T u r y s t y k 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 24 sierpnia 2021 roku, o godzinie 14:00 w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 

ulicy Jackowskiego 18, odbyło się piąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji w Powiecie Poznańskim (zwanej dalej Radą), wspólnie z Komisją Kultury, Kultury Fizycznej i 

Turystyki (zwaną dalej Komisją Kultury) i Komisją Promocji i Rozwoju Regionalnego (zwaną dalej 

Komisją Promocji), które prowadzili wspólnie Przewodniczący obu Komisji i Przewodniczący 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Tomasz Skupio.   

W posiedzeniu PRDPP 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. Pani Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego; Sekretarz Rady; 

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

4. Pan Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego;  

5. Pani Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego; 

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

7. Pani Anna Koziołkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu; 

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

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

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

 

Lista osób nieobecnych na posiedzeniu: 

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

2. Pani Aleksandra Orchowska – Fundacja ORCHidea, Komorniki. 
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3. Pan Paweł Ratajczak – Radny Powiatu Poznańskiego; 

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

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

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

 

Lista obecnych członków Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki: 

1. Paweł Bocian  

2. Marzena Fiedler 

3. Jacek Szeszuła 

4. Grażyna Głowacka 

5. Jerzy Świerkowski 

 

Lista obecnych członków Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego: 

1. Mirosław Wieloch  

2. Dariusz Szmyt  

3. Paweł Bocian 

4. Zbigniew Jankowski 

5. Katarzyna Szkudlarek 

 

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

1. Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański 

2. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański 

3. Pan Andrzej Wróblewicz – Dyrektor 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 

2. Pan Andrzej Och - pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

 

1. Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Promocji Dariusz Szmyt, przywitał członków obu Komisji, 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz gości. 

 

2. Stwierdzenie kworum 
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W posiedzeniu uczestniczyło 10 z 16 członków PRDPP, 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. Analiza rozstrzygnięć konkursów na rok 2021 dla organizacji pożytku publicznego.  

Pan Tomasz Skupio powiedział „muszę Państwu przekazać smutną wiadomość. W niedzielę zmarł 

członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pan Stanisław Smektała. Był Członkiem 

Powiatowej rady od samego początku, tj. od roku 2016.  

 

Pani Małgorzata Halber powiedziała „wszyscy pamiętamy Stanisława jako człowieka niezwykle 

zaangażowanego w sprawy powiatu poznańskiego. Przez całe swoje życie czynne, społeczne, 

angażował się w bardzo wiele przedsięwzięć. Pełnił funkcję przewodniczącego sieci ciepłowniczej przy 

ul. Za Cytadelą, w 1992 roku był przewodniczącym sieci telekomunikacyjnej. Myślę, że takie dwa 

wydarzenia, które dzięki niemu wydarzyły się w polskiej legislacji, są warte do zaznaczenia. To dzięki 

niemu nie płacimy za wydanie dowodu osobistego. To on był inicjatorem wszystkich tych zdarzeń 

legislacyjnych, które doprowadziły do tego, że każdy obywatel RP dowód osobisty otrzymuje bez 

opłaty. Także z jego inicjatywy w 1992 roku kiedy to Straże Miejskie nazywały się Policją Municypalną 

i właśnie z inicjatywy Stanisława stały się Strażami Miejskimi. Podejmował się bardzo wielu funkcji 

społecznych. Był Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota” na Wielkopolskę, Wiceprezesem Klubu 

Dyskusyjnego im. Ignacego Paderewskiego, członkiem zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia 

Patriotycznego, członkiem zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego Skorpiony, bardzo 

angażował się w tę działalność. Był prezesem klubu tenisa stołowego Net w Koziegłowach i członkiem 

zarządu Koła Gimnastycznego Sokół z Poznania. Jako społecznik był zaangażowany z jednej strony w 

sprawy naszego powiatu i był obecny przy bardzo wielu inicjatywach, tak jak już tutaj Pan Tomasz 

Skupio powiedział – od początku, a był także uczestnikiem rozmów dotyczących powstania Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, czyli od 2016 roku był jej członkiem. Swoje serce i wielkie 

zaangażowanie poświęcił również sprawom społecznym czerwonaka, gdzie mieszkał przez ostatnie lata 

i gdzie wiele dobrych inicjatyw podejmował. W naszej pamięci zostanie jako człowiek, któremu po 

prostu zależało. Zależało na tym co obywatelskie, co społeczne i takiego myślę zachowamy go w 

pamięci. Proszę o symboliczną chwilę ciszy. Stanisławie zostaniesz w naszej pamięci.” 
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Pan Tomasz Skupio Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej omówił prezentację 

dotyczącą analizy rozstrzygnięć Otwartych Konkursów Ofert na rok 2021 dla organizacji pożytku 

publicznego. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Iwona Janicka zapytała „czy organizacje pozarządowe w jakiejś mierze wykorzystywały zapisy o 

tym, że część wydatków można było przesunąć na inne cele, albo po prostu nie zrealizować działań, po 

prostu były w gotowości. Pytam dlatego, że część powiatów nie była tak przychylna, żeby te przepisy 

respektować, pomimo że ustawowe. My jako organizacje pozarządowe na szczeblu krajowym z dużym 

wysiłkiem walczyliśmy. Widzę, że w Państwa przypadku nie było rozwiązywanych umów, czyli 

zakładam, że albo organizacje zrealizowały swoje zamierzenia, albo Państwo brali pod uwagę to, że 

pewnych rzeczy nie da się z oczywistych względów zrealizować, aby podtrzymać gotowość do 

działania.” 

 

Pan Andrzej Wróblewicz, Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej odpowiedział „w 

każdym z możliwych zakresów, który został dopuszczony już w zeszłym roku, rozporządzeniami, czy 

wskazówkami związanymi z COVID, bardzo dużo organizacji pozarządowych niezależnie od statusu 

organizacyjnego chciało w ogóle na początku zrezygnować i oddać pieniądze. W pewnym momencie 

zrobiła się z tego taka lawina, że zaczęliśmy się zastanawiać w wydziale, konsultując z Panem 

Wicestarostą i korzystając z doświadczenia osób, które mają z racji długości pracy większe rozeznanie, 

które z tych organizacji pozarządowych, jak to nazywamy „żyją”, czyli rzeczywiście tworzą, kreują, czy 

warto je zacząć namawiać do tego, żeby próbować interpretować to, na co pozwalała nam 

interpretacja przepisów. Okazało się, że gdybyśmy zareagowali na pierwsze rezygnacje, czy 

zniechęcenie ze strony organizacji pozarządowych, które nie chciały czegoś organizować z różnych 

względów, to powinniśmy się spodziewać oddania, czy zwrotu prawie 800.000 zł. Okazało się, że po 

prawie codziennych rozmowach, bo to były codzienne kontakty głownie telefoniczne. Nasi pracownicy 

odstąpili od procedur związanych z tym, że jeżeli po drugiej stronie była osoba, która bardzo potrafiła 

docenić zaangażowanie i udostępnić swoje prywatne telefony, co nie jest zwyczajne, tudzież 

korespondencja mailowa doprowadziła do tego, że wiele przedsięwzięć udało się uratować. Chodziło 

nam o to, żeby nie było nikomu przykro. Myśmy nie ratowali nic, co zostało zaplanowane przez 

organizacje pozarządowe, ale tak to po prostu wyglądało, takie miało znamiona. Jako przykłady takich 

działań, to np. zmiana terminu realizacji, kwestia związana z rozliczeniem, czyli z pomocą, z 

przesunięciem między wierszami o 10%, czyli utwierdzenie w tym, że można wykorzystać w ramach 

danej kwoty na zupełnie inny wydatek. Kwestia, która zazwyczaj wzbudza dość dużo kontrowersji, 

natomiast tutaj przez czteropunktowy zapis umożliwiający te wszystkie sprawy mówi też o tym, że przy 

racjonalnym powtórnym skosztorysowaniu przedsięwzięcia, jeżeli ono zostanie ograniczone co do 

swojej terytorialności, liczebności, a proporcja związana z wkładem własnym zostanie zachowana, jest 
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to wszystko możliwe. Wykorzystaliśmy wszystko co możliwe i tym się szczycimy, teraz to wywołuje nasz 

uśmiech. Mieliśmy o wiele więcej pracy niż zwykle, ponieważ o wiele więcej dyskusji się odbywało.” 

 

Pan Wicestarosta dodał „zostało w budżecie za ubiegły rok około 500.000 zł, nie mówię o tym roku, bo 

tutaj wyraźnie widać, że zostało 450 zł. Do końca czekaliśmy na pomysły organizacji pozarządowych za 

każdym razem ich wspierając, żeby można było te środki wydać. Natomiast jak to będzie w tym roku- 

zobaczymy. Od początku wykorzystując doświadczenie z roku ubiegłego monitorujemy co kwartał to, 

co się dzieje. Dotykały nas także niespodzianki. Nasze terminy konkursów OKO są dostosowane do 

terminów pierwszych ferii zimowych. W tym roku niespodziewanie te ferie były w innym terminie, ale 

były przypadki, gdzie mimo, że nie można było w konkursie OKO tego rozstrzygnąć, to wpieraliśmy te 

organizacje pozarządowe, żeby te ferie zostały zorganizowane.  

 

Pani Iwona Janicka „chciałam Państwu podziękować za ten gest, dlatego że ze strony samorządowców, 

wtedy kiedy potrzebne było wsparcie, od części gremiów usłyszeliśmy wprost, m.in. jako Polska 

Federacja Organizacji Pozarządowych, że nie ma w tej chwili pieniędzy na „fanaberie”. Takiego 

określenia użyto ze strony samorządowców. Proszę mi wierzyć, że fanaberie to m.in. zajęcia 

dodatkowe dla dzieci i młodzieży, itd. Takie zdanie wypowiedziane przez kilku samorządowców 

sprawiło, że pole manewru do rozmowy, aby zmieniać projekt ustawy, żeby część organizacji i osób, 

którym mogło się jeszcze chcieć… tak naprawdę my wszyscy, którzy „wychodziliśmy na ulicę”, żeby 

organizować zbiórki, żeby pomagać, włożyć ogromny wysiłek, dostaliśmy strzał w kolana, który wielu 

osobom odebrał chęć dalszego działania. Wiem od strony organizacji pozarządowych, które korzystały 

z tych środków, że z Państwa strony, ze strony naszego powiatu, była chęć elastyczności, wręcz 

podpowiadania jak z tego korzystać, a nie traktowania tej drugiej strony jako cyników, cwaniaków, 

którzy chcą te pieniądze wykorzystać w niewiadomym celu. Nawet jeśli część tych pieniędzy została 

przeznaczona „na przetrwanie”, to proszę mi wierzyć, że wysiłek włożony w to, aby przetrwać, aby 

nadal mieć chęć do działania obywatelskiego jest niewspółmierna w stosunku do tego, czy wydano 

1000 czy 1500 zł na możliwość przetrwania, bo te pieniądze naprawdę nie poszły na „fanaberie”. Wiele 

z tych osób wycofało się z działalności w ogóle, całkowicie. Mają dosyć w jaki sposób ich niektórzy 

potraktowali. Mówię o tym, dlatego że część mojego zespołu wręcz wprost brała takie sygnały w innych 

powiatach, czy w innych samorządach i oni już nie są w trzecim sektorze. Poszli do innej działalności. 

Nie byli w stanie po wielu miesiącach pracy, w pewnym momencie dojeżdżania za własne pieniądze w 

teren do pracy z dziećmi, młodzieżą, seniorami w ramach wolontariatu, a przecież też mają swoje 

dzieci, pracę zdalną, szkołę zdalną, po takich różnych insynuacjach, nie byli w stanie tej pracy dalej 

podjąć. Wiem, że tutaj ze strony organizacji pozarządowych, które korzystały z tych pieniędzy, była 

Państwa, nawet nie dobra wola, tylko to co Pan między wierszami wspomniał- dobra wola i chęć 

współpracy. Za chwilę osoby, które działają lokalnie będą ze zdwojoną siłą potrzebne, żeby pewne 
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kwestie pocovidowe też odbudować, pewne relacje, zaufanie i dialog. Za to chciałam bardzo 

podziękować. Te pieniądze absolutnie nie były przeznaczane na „fanaberie”. Takie określenie padło i 

mocno nas podłamało, ale żeby była jasność - nie były to słowa z Wielkopolski.” 

 

 

5. Omówienie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. 

Pan Tomasz Skupio powiedział „powiat poznański poprzez program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wyraża wolę 

współdziałania w celu jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. My co roku 

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie we współpracy z Państwem i 

Zarządem przygotowujemy Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik do 

protokołu). Od kilku lat nie zmienia się on w dużym stopniu. Z naszych obserwacji i rozmów z 

organizacjami pozarządowymi odnosimy wrażenie, że działamy dosyć dobrze. Oczywiście jest kilka 

zmian, które Państwu wymienię. Wszyscy członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego otrzymali projekty rocznego programu bezpośrednio mailowo. Za pośrednictwem Biura 

Rady mailowo został on także przekazany wszystkim radnym, aby można było się na spokojnie z nim 

zapoznać i zaproponować ewentualne zmiany. Następnie my te zmiany przedstawimy Zarządowi, który 

je wprowadzi, lub nie, a następnie taki projekt zostanie poddany pod konsultacje społeczne. Pod koniec 

września, lub na początku października Komisja Promocji oraz ponownie Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego zostanie poproszona o zaopiniowanie już ostatecznej formy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Radni podczas sesji Rady Powiatu będą mieli możliwość jego przyjęcia. 

W rozdziale 7 mamy zapis priorytetowych działań zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 

dopisaliśmy tam jeden priorytet, który się nazywa: wydawanie/wspieranie publikacji (również w formie 

elektronicznej) dotyczących sportu w powiecie poznańskim. Chodzi o wydawanie kolejnych 

przewodników i broszur o tematyce sportowej. Na tej samej stronie dodany został zapis 

zaproponowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w obszarze pomocy społecznej: 

ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z 

niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego poprzez działania wspierające aktywność, sprzyjające 

usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym, a także zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu i nabywaniu umiejętności samoobsługi oraz radzenia sobie w codziennych 

sprawach życiowych. Zmieniono także zapis priorytetowych zadań publicznych w obszarze ochrony i 

promocji zdrowia:  

• pierwotny zapis:  

edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i 

otyłości, braku aktywności fizycznej) wśród mieszkańców powiatu poznańskiego, 

• został zmieniony na: 
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działania edukacyjne skierowane do osób z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu 

ograniczenie powikłań cukrzycowych oraz poprawę jakości i długości życia chorych. 

 

• pierwotny zapis:  

promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym,  

• został zmieniony na: 

promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym, w tym w szczególności 

działania profilaktyczne przeciwdziałające skutkom trwającej epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV 

– 2 oraz związanej z nią ograniczeniami w życiu społecznym, adresowane do dzieci i młodzieży. 

Dopisano także priorytet zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia: edukacja 

ukierunkowana na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, w 

szczególności w zakresie urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków wielolekowości. Te 

zmiany proponujemy wraz z Wydziałem Zdrowia, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym 

Urzędem Pracy oraz PCPR. Kwota na współprace z organizacjami pozarządowymi to nie mniej niż 

1 900 000 zł. Dodatkowo kwota ta została zwiększona o pieniądze na obszar ratownictwa i ochrony 

ludności wsparta przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Można zatem przypuszczać, że łącznie 

będzie podobna do kwoty zeszłorocznej.  

 

Pani Katarzyna Szkudlarek powiedziała „mam pytanie dotyczące punktu związanego z promocją 

zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Jakie jest zamierzenie to mają być psychoterapeuci   

psychologowie, kto tutaj może być finansowany z naszej strony?” 

 

Pan Tomasz Skupio odpowiedział „jest to zapis zaproponowany przez Wydział Zdrowia. Pani dyrektor 

Elżbieta Tonder, która jest dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia i jednocześnie członkiem 

PRDPP usprawiedliwiała swoją dzisiejszą nieobecność. Dopytamy dokładnie co Wydział miał na myśli i 

prześlemy do Państwa odpowiedź mailowo, aby precyzyjnie ująć motywację.” 

 

Pani Grażyna Głowacka powiedziała „było też to pytanie od radnych, czy oprócz szkoły organizacje 

pozarządowe mogłyby działać w tym temacie dla młodzieży. Niestety pandemia zrobiła swoje.” 

 

Pan Wicestarosta powiedział „mamy jeden taki program prowadzony przez fundację ze Swarzędza we 

współpracy z naszymi szkołami. Dotyczy to tylko części wschodniej powiatu. Natomiast kiedy fundacja 

składała taki wniosek, nie było jeszcze mowy o skutkach pandemii. Mamy cały czas monitoring 

zachowań dzieci i młodzieży, który otrzymujemy od naszych poradni psychologiczno- pedagogicznych. 
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Te doświadczenia będziemy wykorzystywać, natomiast wszystkie organizacje, które spełnią warunki, 

na pewno będą preferowany przy wsparciu uczniów, zwłaszcza że te prognozy, jakie teraz są 

niepokojące.” 

 

Pan Paweł Bocian powiedział „następstwa pandemii są coraz bardziej widoczne w życiu codziennym. 

Duża rola i praca psychologów, terapeutów ponieważ te 1,5 roku to ogromna wyrwa w zachowaniach 

i psychice młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że zapis ten został tutaj umieszczony i można takie 

programy wdrażać w życie. Przy okazji zainteresował mnie wpis odnośnie tej grupy dzieci, czy osób 

chorych na cukrzycę i następstw otyłości. Mówimy o pewnej grupie ludzi, która jest w zamyśle 

najważniejsza, natomiast ja też bym dodał że dzisiaj w postępującym świecie młodych ludzi, zwłaszcza 

w ich kształtowaniu przez kulturę fizyczną, sport charakteru i samej psychiki, dochodzi też aspekt 

odżywiania i dbania o postawę, bo jest to też ważny element i cieszę się, że takie programy się 

pojawiają.” 

 

Pan Wicestarosta skomentował „jedno nie wyklucza drugiego, bo ruch jest niezwykle ważny, zdrowe 

odżywianie jest niezwykle ważne. Jest to szerokie pojęcie „cukrzyca, dieta, ruch, odpowiedni sposób 

życia.” 

 

Pani Małgorzata Halber powiedziała „ja tutaj dotknę tematu wysokości środków. Myślę, że będziemy 

musieli się nad tym pochylić ze względu na to, że wydaje mi się, że ochrona i promocja zdrowia będzie 

wymagała właśnie szerszego wsparcia finansowego. Rozeznamy się jakie mamy możliwości. Wiemy, że 

sytuacja finansowa w przyszłym roku może być inna ze względu na zmiany podatkowe, ale 

zdecydowanie myślę, że pochylenie się nad tym, aby przeznaczyć większą ilość środków na ochronę i 

promocję zdrowia, jest bardzo istotne. Odpowiadając na pytanie Pani Kasi, myślę że organizacje 

pozarządowe, te które są blisko mieszkańców, one również działają w takich specjalizacjach w gminach, 

ale te organizacje, które będą mogły się tego podjąć i będą to robić dla swoich mieszkańców, to jest 

najlepsze wykorzystanie takich środków, żeby reagować na realne problemy, które w takich 

środowiskach występują. Te problemy się bardzo różnią, inaczej jest na pewno w Swarzędzu, inaczej 

popegeerowskiej wsi. Trzeba rozmawiać i pokazywać, że takiego wsparcia jako powiat w działaniach 

oczekujemy. Myślę, że tutaj mówimy jednym głosem i mamy świadomość tego spustoszenia 

psychicznego jakie pandemia wywołała. Środki podrożały i organizacje również będą dotykały tego 

tematu, ale szczególnie ten punkt naszych działań wymaga wsparcia finansowego i na pewno jako 

radna będę wnosiła o to.” 
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Pani Katarzyna Szkudlarek zapytała „a my podmioty lecznicze możemy wspierać też?” 

 

Pani Małgorzata Halber odpowiedziała „są stowarzyszenia, które generalnie prowadzą taką 

działalność. Myślę o wsparciu psychologa, ale i psychiatry, nie ma takiego rozdzielenia. Uczestniczyłam 

w Uniwersytecie III wieku w spotkaniach dla seniorów i tam była Pani psychiatra, która prowadziła 

zajęcia. Kogo organizacja zatrudni - tego ma. Tu trzeba doświadczonych organizacji i przede wszystkim 

znalezienie psychiatrów i psychologów, a z tym też jest problem.” 

 

Pan Wicestarosta odpowiedział „zapis „co najmniej 1,9 mln zł gwarantuje 1,9 mln zł. Jak to będzie w 

przyszłym roku z budżetem nie wiemy. Według obliczeń ekspertów Związku Powiatów Polskich powiat 

poznański może stracić na skutek wprowadzenia „polskiego ładu” ok. 50 mln zł. Nie możemy zatem 

obiecywać na przyszłość. Zawsze można potem w poszczególnych obszarach patrząc na to, co jest 

najważniejsze, pewne kwoty przemieszczać.” 

 

Pani Iwona Janicka powiedziała „ja mam kilka propozycji do programu, jednak uzupełniając ten temat 

chciałam powiedzieć, że moja fundacja prowadziła kilka placówek wsparcia dziennego, które 

zlikwidowaliśmy, 15 w Wielkopolsce, właśnie ze względu na brak możliwości prowadzenia zadań, to są 

akurat zadania własne gminy.” 

 

Pan Wicestarosta wtrącił „bardzo bym prosił, żeby skupiła się Pani na powiecie poznańskim, bo w 

powiecie poznańskim takie placówki powstają, a nie są likwidowane.” 

 

Pani Iwona Janicka powiedziała „wspomniała Pani o psychiatrach, czy psychologach, ale w wyniku 

pracy mojej kadry wiemy, że ważny jest pierwszy kontakt, działania w terenie, współpraca ze szkołami, 

warsztaty wyjazdowe, które mogły być dla szkół ponadpodstawowych, aby wzmocnić relacje w grupie, 

bo tak naprawdę po pierwszej klasie to są nadal obcy dla siebie ludzie. Czyli wzmocnienie relacji, 

budowanie zaufania, to będzie priorytet. Zanim psychiatra zanim psycholog, psycholog jak najbardziej, 

to doradca psycho - społeczny. Osoba, która buduje relacje, wie jak to zrobić. Musi wejść w relację 

najczęściej z wychowawcą a może na to nie być czasu. Widzę pewne wyzwanie i tu chciałam zachęcić 

Państwa do zastanowienia się w jaki sposób wzmocnić młodzież, która przyjeżdża do Poznania, chodzi 

o współpracę między Powiatem a Miastem Poznań, aby zaopiekować się młodzieżą z powiatu, która 

przyjeżdża do Poznania do szkół, aby wzmacniać ich. Chciałabym wrócić do tego przy okazji renowacji 

starego dworca i pomyśleć np. o świetlicy przydworcowej. W programie powinniśmy zastanowić się 
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jak podejść do Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego w związku z wyzwaniami 

covidowymi. Zastanowić się nad tym i zrobić to z udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Też trzeba 

zastanowić się aby wszystkie działania były realizowane z zasadą dostępności. Zwracam uwagę na to 

aby przygotować się do „nowej perspektywy”, do krajowego planu odbudowy, aby sięgnąć po większe 

pieniądze z Unii.” 

 

Pan Wicestarosta powiedział „Ewaluacja była przeprowadzona w ubiegłym roku zgodnie z uchwałą              

numer 1376/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego do 2030 roku i co roku jest prowadzony monitoring strategii. Co do opieki 

psychologiczno-psychiatrycznej nad młodzieżą, kiedy rozwijała się zimowa pandemia wszystkie gminy 

dostały adresy psychologów, pedagogów, psychiatrów, które zajmują się dziećmi a w ramach 

ośrodków pomocy społecznej informacje o wsparciu psychologicznym czy psychiatrycznym osób jakie 

takiej pomocy udzielały. Wszystkie nasze placówki oświatowe przygotowały program spotkań 

integracyjnych, zwłaszcza dla uczniów teraz już II klas i uczniów, którzy przyjdą. My na wsparcie 

przygotowaliśmy 652 tys. zł. To są wyjazdy integracyjne wymyślone przez uczniów, wychowawców, 

dyrektorów szkół. Jeśli pandemia pozwoli to oni wszyscy wyjadą. My idziemy jakby dwutorowo. 

Wspieramy organizacje pozarządowe, które po spełnieniu wymogów otrzymają od nas te środki, 

zwłaszcza na tego typu cele w dobie pandemii ale także my zajmujący się placówkami oświatowymi 

również wydzielamy w ramach środków przeznaczonych dla oświaty. Od wielu lat szkoły otrzymują od 

nas sporo pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne. W tym roku będzie to kwota trzykrotnie wyższa. Także 

dostrzegamy te problemy, staramy się to przygotowywać w sposób należyty. Jedynym problemem 

może być to że we wrześniu wszyscy zaplanowali wyjazdy a spotkamy się z kolejną falą.” 

 

Pan Andrzej Och powiedział „jeżeli chodzi o zasadę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

to prowadzimy zaawansowane prace by w umowach, które zawierane będą z organizacjami 

pozarządowymi już uwzględniały tę zasadę. Będziemy rozmawiać, do których zadań będą musiały te 

warunki być dostosowywane. Do końca września będzie informacja na naszej stronie powiatowej jak 

będą wyglądać wzór umowy i zastosowanie tej zasady dostępności.” 

 

Pan Dariusz Szmyt powiedział „chciałbym odnieść się do punktu dotyczącego ochrony zdrowia, że 

zmieniono tam punkt dotyczący otyłości i wprowadzono w to miejsce dla osób z cukrzycą. Wydaje mi 

się, że te osoby, u których rozpoznano cukrzycę są w jakiś sposób już uczuleni i w pewnym stopniu 

wyedukowani przez lekarzy. Moim zdaniem ważniejszym problemem jest jednak problem otyłości 

szczególnie wśród młodzieży, ponieważ jest to problem, który w wielu rodzinach nie jest rozpoznany. 
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Tutaj bym się zastanowił jednak nad skierowaniem środków na działalność edukacyjną w tym 

kierunku.” 

 

Pan Tomasz Skupio powiedział „odnotowujemy tę uwagę i będzie ona rozważona.” 

 

Pan Andrzej Wróblewicz powiedział „co do zasady jeśli chodzi o zmieniające się wpisy proponowane 

przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, które co roku Pani dyrektor modyfikuje. Podstawowym 

celem tych wpisów jest wpasowanie się w system w sposób następujący: priorytety są tak 

formułowane, że aby mogły uczestniczyć w tym społeczeństwie obywatelskim, mogły pomagać, 

organizacje pozarządowe w tych wycinkach, jak chodzi o promocję, ochronę zdrowia i pomoc 

społeczną, które nie są w żaden sposób ani refundowane, ani zwracane finansowo przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, czy też inne możliwe źródła pieniędzy, które są dla osób dotkniętych. W związku z 

czym co do zasady zawsze jest to tak formułowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, żeby 

organizacje pozarządowe zgłaszające swoją inicjatywę, która ma ułatwić życie, polepszyć komfort życia 

tym osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły od nas otrzymać wsparcie finansowe bez kolizji z 

tym, co jest nazwijmy to ustawowe czy rządowe. Chodzi też o to, aby wstrzelić się w jakąś lukę i 

poszerzyć ten wachlarz, w którym możemy pomóc. Kwestia otyłości, czy cukrzycy - o to też będziemy 

musieli spytać. Tak jak Pan Wicestarosta wspomniał - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia cały czas 

monitoruje te sprawy i być może jest tak, że na sprawy związane z otyłością są środki z NFZ.” 

 

Pani Grażyna Głowacka powiedziała „ja jestem bardzo zadowolona, zresztą to też Pan Przewodniczący 

chciał powiedzieć, że na organizację pożytku publicznego jest przeznaczone prawie 2 mln zł. Jeśli 

budżet na tym nie ucierpi, to być może znajdzie się ich więcej. Druga rzecz, która zawsze mnie 

zastanawia, proszę zobaczyć ile bardzo ważnych spraw przechodzi na organizacje pożytku publicznego, 

a powinno to robić państwo. Ludzie w pewnym wieku zostają sami, nie ma w ogóle informacji jak sobie 

pomóc. Trzeba znaleźć drogę, żeby pomóc takim osobom. Często są to osoby, które nie mogą dojechać, 

więc potrzebują pomocy w domu i tu jest problem. Jeśli chodzi o psychologów, logopedów, a przecież 

dla dorosłych osób po wylewie czy udarach to jest bardzo ważne. Logopedów jest mało, psychologów 

jeszcze mniej. Żeby znaleźć osobę, która przyjdzie w ramach programów ale nawet prywatnie tu jest 

problem. Cały czas bardzo ważne rzeczy zrzucamy na organizacje pożytku publicznego a powinno 

realizować to Państwo. I tu jest problem. Organizacje powinny wspomagać a nie realizować zadania, 

które powinny być w gestii Rządu. Ja jestem dumna, że nasz powiat poznański przeznacza taką kwotę 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi, że widzi problem związany ze zdrowiem młodzieży czy 

dorosłych, że potrafią pomagać.  

 

Pan Dariusz Szmyt podsumował spotkanie i tematy omawiane podczas spotkania.  
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6. Sprawy bieżące 

Przewodniczący obrad powiedział „jeśli chcemy przed październikową sesją przyjąć program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i musimy odbyć posiedzenie komisji razem z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego. Mamy także w planach, że wraz z Komisją Kultury 2 

października spotkamy się w Luboniu z Panią Burmistrz a następnie uczestniczymy w koncercie 

Festiwalu Piosenki. Mamy też drugi termin październikowej komisji.  

 

Pan Mirosław Wieloch powiedział „w październiku zgodnie z planem pracy dokładnie 19 mamy 

uzgodnienia i zaproszenie do naszego nowego Centrum Kultury w Komornikach. Faktycznie mamy się 

czym pochwalić i chciałbym, żeby radni powiatowi zobaczyli ten nowy obiekt, przy okazji jak to 

funkcjonuje i wstępnie mamy to ustalone z nowym dyrektorem na 19 października na godzinę 14. Jak 

najbardziej jestem za tym, aby Komisja Kultury z nami pojechała. Zapraszam serdecznie.” 

 

Pani Iwona Janicka powiedziała „dziękuję Panie Wicestarosto za wyjaśnienia. Być może wynika to z 

tego, że pewne moje propozycje wynikają że my jako rada się właściwie nie spotykaliśmy i ten przebieg 

informacji jest mniejszy. Bardzo się cieszę, że te wszystkie działania są realizowane. Chciałabym 

poruszyć dwie kwestie. Jedna z nich dotyczy zmian w ustawie związanych ze szkołami. Bardzo uderza 

to nie tylko w niezależność szkół, ale także we współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Chciałabym, żebyśmy się tutaj z perspektywy starostwa i powiatu przyjrzeli, bo być może nasze rady 

rodziców i dyrektorzy szkół, a my przede wszystkim jako organizacje pozarządowe będziemy 

potrzebować wsparcia w jaki sposób mamy współpracować ze szkołami, jeśli te regulacje weszłyby w 

życie, choć mam nadzieję, że nie wejdą. Wydaje mi się to a wykonalne zaproszenie jakiegoś gościa, np. 

z OSP, co musiałoby być poprzedzone opinią rady pedagogicznej, rady rodziców i zgodą kuratorium. 

Chciałabym żebyście Państwo się przyjrzeli i być może zastanowili się jak wybrnąć z tej sytuacji, bo 

podejrzewam, że powiat być może będzie podejmować jakieś stanowisko. Być może my jako rada 

działalności pożytku publicznego też powinniśmy się temu przyjrzeć. Z racji tego, że jestem w zespole 

organizacji pozarządowych, która podjęła się przeanalizowanie tych wszystkich przepisów, to będziemy 

ruszać z jakąś akcją informacyjną w zakresie „jutro- pojutrze”. Jest rozporządzenie Ministra, jednak jest 

to mało, ponieważ gotowy jest projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Jest to dla nas kluczowa 

kwestia, bo wtedy taka współpraca ze szkołami jest właściwie wykluczona.” 
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Pan Paweł Bocian powiedział „szanujemy oczywiście Pani propozycje, jednocześnie prosilibyśmy o 

przesłanie ich w formie mailowej do Pana Tomasza Skupio.” 

 

Pani Iwona Janicka odpowiedziała „chciałabym tylko zasygnalizować ten temat, nie wiem jak wpłynie 

na powiat, chciałabym żebyście Państwo z perspektywy powiatu na to spojrzeli, bo ja patrzę z 

perspektywy organizacji pozarządowych, ale powiat ma swoje szkoły i pewnie moja wiedza w 

kontekście wiedzy dyrektorów szkół jest znacznie mniejsza. Czy my jako rada działalności pożytku 

publicznego byśmy przychylili się do takiego apelu, aby 27 grudnia był dniem państwowym.” 

 

Pani Grażyna Głowacka skomentowała „takie stanowisko Rada Powiatu będzie podejmować na sesji 

wrześniowej.” 

 

Pani Iwona Janicka zapytała „czy my jako Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 

moglibyśmy też przychylić do tego z racji że jest to nasze wspólne obywatelskie święto.” 

 

Pan Wicestarosta odpowiedział „jest to stanowisko Rady Powiatu, jeśli PRDPP chce coś zrobić swojego, 

nie widzę przeszkód, natomiast my nazywamy to stanowiskiem Rady Powiatu. Co do zmiany w ustawie 

o systemie oświaty, sam powiat poznański nie wystarczy. My działamy przez związek powiatów 

polskich. Wiem, że działają inne korporacje samorządowe, same te korporacje wystosowały swoje 

propozycje dotyczące zmiany systemu oświaty, a Pan starosta jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, która łączy wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń, więc to, co się da, to zostanie 

zrobione.” 

 

Pani Grażyna Głowacka powiedziała „przyzwyczailiśmy się już, że nasz rząd nie liczy się z obywatelami 

i na pewno z osobami, które mają inne zdanie niż oni. Niestety będziemy mieli „państwo Talibów”, 

tylko że nie muzułmańskie, a troszeczkę inne. Zresztą to widać po wszystkich rozporządzeniach, które 

są prowadzone przez Pana Ministra. Cieszę się, że nie muszę już uczyć w szkole, bo dochodzimy do 

takich czasów, jak za Stalina, kiedy moja mama musiała rezygnować z pracy. Powoli zaczynamy już 

dochodzić do tego, że kuratorzy będą mogli zwalniać kiedy nie będzie im się podobał jakieś zarządzenie, 

bez wyjaśnienia. To jest tragedia. Tutaj obojętnie jak nie będziemy rozmawiać i czy podejmiemy 

stanowisko, oczywiście Pani może w ramach swojej działalności zgłaszać, że to czy tamto się nie 

podoba. Wiadomo, ze organizacje dla rządzących są czymś złym. Tylko kilka organizacji jest dobrych i 
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dostają miliony od Państwa. Cokolwiek powiemy nic się nie zmieni dopóki nie zmieni się ten rząd my 

nie mamy żadnego wpływu. Możemy się starać, możemy dużo mówić, możemy być bardzo mili, ale 

widzę co się dzieje, reasumpcja i o czym my rozmawiamy. Ja się boję już żyć w tym kraju.” 

 

7. Wolne głosy i wnioski 

Pan Tomasz Skupio powiedział „Szanowni Państwo dwie informacyjne rzeczy, powiat poznański 

wspólnie z PLOTem tak jak przez kilka ostatnich lat będzie uczestniczył w targach Tour Salon. 

Planowane są od 24-26 września tego roku, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał albo z członków PRDPP 

albo z Komisji Kultury oraz Komisji Promocji uczestniczyć, może się grupa zebrać i proponujemy 

Państwu uczestnictwo w panelu dotyczącym Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, który odbędzie 

się w piątek. Jeżeli Państwo Radni byliby chętni to prosimy za pośrednictwem Biura Rady o przekazanie 

takiej listy kto chce. Wtedy każdy na stronie targów musi wypełnić taki formularz covidowy a my tutaj 

się umówimy pod jakimś miejscem i zorganizujemy Państwu wejściówki i razem tam będziemy w tym 

dniu uczestniczyć. A Powiatową Radę proszę o informację mailowe. Druga rzecz to Dni Organizacji 

Pozarządowych. W tym roku jest propozycja na organizację w październiku w Deli Parku w Trzebawiu, 

ponieważ tam możemy spotkać się na powietrzu, panel edukacyjny, występ artystyczny, zwiedzanie 

Deli Parku i poczęstunek. Będzie to pierwszy lub drugi tydzień października. Ustalimy dokłada datę na 

spotkaniu prezydium PRDPP. 

 

8. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący obrad Dariusz Szmyt zamknął posiedzenie.  

 

 

 

Poznań, 6 września 2021 r. 

Protokolant: 

Weronika Gospodarek 


