
PROTOKÓŁ
z II posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mieleckiego z dnia 19 października 2015 r.

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Mieleckiego odbyło się po II Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Mieleckiego o godzinie 17.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b.
W zebraniu wzięło udział 12 członków Rady zgodnie z listą obecności, która stanowi załgcznik
nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 1. Spotkanie rozpoczął Pan Bogusław Kołacz -  Przewodniczący Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, witając wszystkich członków 
Rady i przedstawiając proponowany porządek spotkania:

1. Powitanie przybyłych członków.
2. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia z dn. 1 października 2015 r.
3. Przekazanie projektu i dyskusja na temat „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

4. Omówienie Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Pożytku Publicznego i przyjęcie go do 
realizacji.

5. Omówienie rocznego planu pracy działania Rady na 2016 (propozycje).
6. Uzyskanie informacji o stanie finansów Starostwa Powiatowego w Mielcu w celu 

możliwości składania wniosków konkursowych
7. Sprawy różne.

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Ad 2. Przewodniczący odczytał protokół z pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji 
z dnia 1 października 2015r. Protokół został przyjęty jednogłośnie przez 
zgromadzonych członków Rady.

Ad 3. Pani Natalia Czaja -  Kozioł wręczyła zebranym kopie uchwały zarządu Powiatu 
Mieleckiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016" i skierowania do konsultacji społecznych. 
Jednocześnie, Pani Natalia przypomniała iż -  zgodnie z brzmieniem ustawy
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wyrażenie opinii
1 przygotowanie stosownego pisma w sprawie Rada ma 14 dni. Pan Bogusław Kołacz 
zaproponował, by przy tej okazji wyznaczyć termin następnego spotkania na dzień 
26 października b.r, na co zebrani członkowie Rady wyrazili zgodę. Uwagi oraz 
propozycje członków Rady co do zmian w konsultowanym programie współpracy, 
należy przesyłać do przewodniczącego Rady drogą elektroniczną do dnia następnego 
posiedzenia.
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Ad 4. Przewodniczący Rady zaproponował, że podstawą do wypracowania Regulaminu Pracy 
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego zostanie przyjęty wzór 
wypracowany przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w Kielcach. W skutek podjętej dyskusji, zaproponowano , aby członkowie Rady 
nadesłali poprawki do Regulaminu poprzez pocztę internetową. Naniesienie 
poprawek w projekcie oraz przygotowanie ostatecznej wersji Regulaminu Pracy 
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego zlecono sekretarzowi 
Rady -  Pani Zofii Radwańskiej. Zostanie on odczytany i zatwierdzony na III 
posiedzeniu Rady w dniu 26.10.2015r

Ad 5. Przewodniczący Rady Pan Kołacz zaproponował, aby na obecnym posiedzeniu skupić 
się na przyjęciu planu pracy Rady do końca bieżącego roku, natomiast plan pracy na 
2016 rok należy przyjąć na pierwszym posiedzeniu po nowym roku. Zebrani 
członkowie Rady jednogłośnie przyjęli propozycję przewodniczącego. Wobec 
powyższego, w treść planu pracy działania Rady na rok 2015 wpisano tematykę III 
posiedzeń, oraz udział członków Rady w szkoleniach.

Plan Pracy na rok 2015 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. W skutek braku możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie o stan finansów 
Starostwa Powiatowego w Mielcu w celu możliwości składania wniosków 
konkursowych, zaproponowano, aby na następne posiedzenie Rady zaprosić Panią 
Skarbnik Powiatu Mieleckiego, lub wytypowaną przez nią osobę z właściwej komórki 
finansowej. Pan przewodniczący Bogusław Kołacz podjął się realizacji tego zadania. 
Tym samym, realizację powyższego punktu porządku obrad przesunięto na kolejne 
posiedzenie Rady.

Ad 7. W sprawach różnych członkowie Rady zaproponowali skierowanie pisma do Starosty 
Powiatu Mieleckiego z wnioskiem o przyznanie niewielkiej dotacji na działalność 
szkoleniową i edukacyjną Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 
Mieleckiego. Napisanie wniosku zlecono sekretarzowi Rady Pani Zofii Radwańskiej. 
Treść wniosku zostanie skonsultowana z Przewodniczącym Rady i przedstawiona 
członkom na planowanym posiedzeniu w dniu 26.10.2015r.

Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Protokołowała: Zofia Radwańska Przewodniczący Rady Bogusław Kopacz

Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Powiatu Mieleckiego w dn. 19.10.2015 r.

2. Plan Pracy Rady na rok 2015
3. Wniosek do Starosty Powiatu Mieleckiego
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