
POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKI! PUBLICZNEGO

PROTOKÓŁ
z III pc^^^ł9P6W i£ftiftvej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

z dnia 26 października 2015 r.

Trzecie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego odbyło się
o godzinie 18.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b. W zebraniu wzięło udział 12
członków Rady zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Powitanie przybyłych członków.
2. Przyjęcie protokołu z drugiego posiedzenia z dnia 19.10.2015r.
3. Zaopiniowanie ewentualnych poprawek do „Programu współpracy

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

4. Zatwierdzenie Regulaminu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego i przyjęcie go do realizacji.
5. Zatwierdzenie do realizacji planu pracy działania Rady na rok 2015
6. Zatwierdzenie wniosku o środki finansowe na działalność szkoleniową dla Rady 

i skierowanie go na ręce Starosty Powiatu Mieleckiego.
7. Uzyskanie informacji o stanie finansów Starostwa Powiatowego w Mielcu w celu możliwości 

składania wniosków konkursowych.
8. Sprawy różne.

Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Adl. Przewodniczący Rady p. Bogusław Kołacz powitał wszystkich zebranych przedstawił porządek obrad. 
O odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia poprosił sekretarza p. Zofię Radwańską.

Ad 2. Protokół po odczytaniu przez Sekretarza Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Następnie wszyscy zebrani zostali zapoznani z wprowadzonymi poprawkami podczas konsultacji 
nad zaopiniowaniem projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". Wprowadzone poprawki odczytała p. Natalia 
Czaja -  Kozioł. Swoje poprawki odczytała również p. Zofia Radwańska i p. Łukasz Przybyło. Szczegóły 
wniesionych poprawek zostały zawarte w podjętej Uchwale Nrl/2015, która stanowi załącznik do 
protokołu. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, która pozytywnie opiniuje „Program Współpracy 
Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r." 
wraz z naniesionymi w nim zmianami. Ustalono, że po podpisaniu dokumentów wraz z pismem 
przewodnim przewodniczący Rady p. B. Kołacz złoży w/w dokumenty w biurze podawczym 
starostwa.

Ad 4. Przewodniczący Rady p. Bogusław Kołacz przeszedł do kolejnego punktu spotkania w którym 
poprosił sekretarza o odczytanie naniesionych poprawek do Regulaminu Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego na okres kadencji. Sekretarz odczytała stworzony po
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konsultacjach z członkami Rady treść Regulaminu. Kontrowersję wzbudził zapis w &8 w pkt 1. Rada 
obraduje na posiedzeniach, lub w sprawach pilnych podejmuje decyzje w trybie obiegowym 
( w dyskusji doprecyzowano określenie tryb obiegowy i dopisano poprzez konsultacje e- mailowe) 
Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili Uchwałę nr 2/2015 która zatwierdza 
Regulamin RDPP Powiatu Mieleckiego do realizacji na daną kadencję.

Ad 5. Przewodniczący p. B. Kołacz jeszcze raz odczytał Plan Pracy Rady na rok 2015r, został on 
zatwierdzony jednogłośnie. Zaplanowane grudniowe spotkanie zostało poddane pod 
dyskusje: która z organizacji NGO podejmie się spotkania opłatkowego na którym odbędzie się 
IV spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na którym zatwierdzimy Plan Pracy 
na rok 2016? Wiadomość o szczegółach i dacie tego spotkania zostanie przesłana członkom na 
skrzynki e- mailowe. Pani Maria Napieracz zaproponowała, aby zadania do Planu Pracy Rady zostały 
wcześniej skonsultowane w trybie obiegowym z członkami Rady, a na spotkaniu zostały odczytane 
do zatwierdzenia. Wszyscy zgodzili się z propozycją.

Ad6. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali zredagowany wniosek do Pana Starosty Powiatu 
Mieleckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na działalność szkoleniową i wyjazdy 
studyjne w celu współpracy z innymi Radami Pożytku Publicznego. Pismo zostanie złożone 
w sekretariacie starostwa przez przewodniczącego Rady p. B. Kołacza.

Ad7. Informację o stanie finansów Starostwa Powiatowego członkom Rady przedstawiła 
p. Maria Napieracz -  wicestarosta Powiatu. Budżet na chwile obecną nie został jeszcze uchwalony . 

Zaproponowana kwota do wykorzystania dla organizacji na konkursy to około 200 tysięcy. Na chwilę 
obecną nie ma wiedzy czy ta kwota będzie do wykorzystania w takiej wysokości ponieważ z tej kwoty 
zostanie też wyłączona suma na małe grandy. Po uchwaleniu budżetu starostwa powiatowego na rok 
2016 dopiero będą znane szczegóły.

Ad.8. W sprawach różnych poruszono sprawę konsultacji karty oceny projektów p. Natalia 
Czaja - Kozioł odpowiedziała, że jeżeli taka karta zostanie opracowana to powinna być 
przekazana do konsultacji Powiatowej Radzie . Bogusław Kołacz w imieniu Stowarzyszenia Trzeźwość, 
oraz Poradni Specjalistycznej „Arka" które to organizacje są organizatorem bezalkoholowego balu 
sylwestrowego poprosił członków Rady o rozreklamowanie przedsięwzięcia w swoim środowisku 
i organizacjach NGO, oraz zaprosił członków rady w w/w bal.

Na tym posiedzenie Rady zakończono

1. Lista obecności na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 
Mieleckiego w dn. 26.10.2015 r.

2. Uchwała nrl/2015
3. Uchwała nr 2/2015
4. Regulamin Pracy Powiatowej Rady DPP Powiatu Mieleckiego

Załączniki:

Protokołowała: Zofia Radwańska

pOWT * r n \ Wi \  r ,\DA DZIAŁALNOŚCI
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POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
POWIATU MIELECKIEGO

UCHWAŁA NR 1/2015
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie zaopiniowania Programu Współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 u st 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Na podstawie art. 41 i ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z dnia 2014r poz. 1118 z późn.zm1), Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego

uchwala co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie „Program Współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” po 
wprowadzeniu w nim następujących zmian:

1. w §7 po stwierdzeniu: „Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć 
charakter finansowy" dopisać w nawiasie; „(w trybie konkursowym, o którym mowa w par. 9 
programu oraz w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w par. 11 programu i art. 19 a 
ustawy)", a po zamknięciu nawiasu pozostawić dalszy ciąg dotychczasowych zapisów.

2. w §10 dopisać ust. 20 w brzmieniu: „Organizacje realizujące zadania publiczne na 
podstawie zawartych umów, zobowiązane są do informowania o fakcie finansowania lub 
współfinansowania realizacji zadania przez Powiat".

3. w §11 w ust. 5 zapis „Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik merytoryczny Biura 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa."
zapisać w formie: „Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje pracownik merytoryczny 
Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa.", a tym samym wykreślić ustęp 6 w  
dotychczasowym brzmieniu.

4. w §11 dopisać ust. 6 w brzmieniu: „Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na 
podstawie kart oceny, której wzór określa Zarząd Powiatu."

5. w §12 ust.2 pkt 9 po stwierdzeniu „organizowanie spotkań przedstawicieli samorządu 
powiatowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu"



dopisać „,m.in. w ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Mieleckiego."

6. w §12 ust.2 dopisać pkt. 10 w brzmieniu: : „Monitorowanie realizacji Programu 
współpracy na rok 2016 oraz zgłaszanie jego ewentualnych poprawek."

5. w § 13. ust 1 pkt. 2 po zdaniu „ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony 
ludności", dopisać „ oraz obronności państwa."

6. w § 17 zmienić zapis w ust. 3 pkt 4 w zdaniu „liczba zwartych umów" na zapis „ liczba 
zawartych przez Powiat umów na realizację zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów 
ofert oraz trybu pozakonkursowego."

7. w §18 dodać zapis „W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie obowiązują 
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKI PUBLICZNEGO
POWlAl t MIELECKIEGO

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Powiatowej Radv 
Dzi<

Bogusław Kołacz

1 Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r poz. 1146



POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
PO W IATU MIELECKIEGO

UCHWAŁA NR 2/2015
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 41f i 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.l 118 z póżn.zm.)
oraz §2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr XII/85/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku, 
w sprawie określenia trybu powoływania członków i trybu działania oraz sposobu zgłaszania 
kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego 
i uchwały Nr 34/242/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego
postanawia

§1

Przyjąć Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 
Mieleckiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego

Przewodnicząc*^/ /  
Powiatowej Rad, \Y,m J Ł - jL h

Bogusław Kołacz
otocz


