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Protokół 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego       

w Kielcach, które odbyło się dnia 11 lutego 2020 r. 

 

 Piąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Kielcach-      

IV kadencji rozpoczęło się zgodnie z porządkiem o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego  w Kielcach. 

W posiedzeniu wzięło udział 7 Członków Rady, a także zaproszeni goście w tym: 

-Pan Piotr Kisiel - wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Kielcach,  

-Pani Paulina Papka - członek Wojewódzkiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego                  

w Kielcach lista obecności (załącznik nr 1). 

 Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady- Pan Stefan Bąk, dziękując za przybycie 

zaproszonym gościom. Przedstawił porządek spotkania.  

Następnie zaproponował przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia. Zgromadzeni 

jednogłośnie przyjęli dokument.  

Gratulował objęcia funkcji Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach Panu Mariuszowi Brelskiemu - Wiceprzewodniczącemu Powiatowej 

Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Kielcach. Dodał, że liczy na współpracę oraz 

wymianę doświadczeń. 

Życzył satysfakcji z aktywnej i owocnej pracy na rzecz sektora organizacji pozarządowych.  

W następnym punkcie posiedzenia Pan Mariusz Brelski udzielił informacji                            

o podejmowanych działaniach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                 

w Kielcach. 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań jej  należy: 

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
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2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych; 

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych; 

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa; 

6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

Wojewódzka Rada  liczy 12 członków a jej kadencja trwa 3 lata. 

Rada działa w ramach przyjętego planu pracy. 

Za obsługę administracyjno- biurową odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego.  

W skład prezydium wchodzi przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarz. 

Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady Wojewódzkiej                          

na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca        

1974 r. - Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej. 

Pan M. Brelski dodał, że do najważniejszych celów jej działalności należy m.in. monitorowanie 

potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących ich  zaspokojeniu. 

Nadmienił o zbliżającym  się spotkaniu organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności-

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dla Wojewódzkich Rad, którego będzie 

uczestnikiem.  

Pani Paulina Papka - członek Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                 

w Kielcach wspomniała o kongresach organizowanych dla organizacji pozarządowych,          
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które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Omawiano na nich kwestie pozyskiwania 

środków, ale także ich wsparcia.  

Należy informować organizacje o oferowanych usługach, ścieżkach wsparcia nie tylko 

finansowego, ale i merytorycznego. Dotrzeć do najsłabszych NGOs. Najwyższy czas aby Rady 

zaczęły czynnie współpracować- podkreślił Pan Piotr Kisiel- wiceprzewodniczący 

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach  

Pan M. Brelski dodał, że organizacje poza rzeczonymi dylematami borykają się również                

z kwestią organizacji imprez. 

Należy wydać przewodnik w którym krok po kroku NGOs znajdą informacje nt. przygotowania 

imprezy plenerowej czy turystycznej. 

Pan S. Bąk- Przewodniczący Rady dodał, że można by było również w nim zamieścić kalendarz 

imprez organizowanych przez powiat.  

Liczymy na dalszą energię wraz z pomysłami do których się możemy włączyć w ramach trwałej 

współpracy Rad- dodała Pani Ewa Kiniorska- członek Rady.  

Pani Alina Buczyńska- członek Rady zaprosiła zgromadzonych do organizacji spotkania             

w msc. Wincentów.   

 Jesteśmy otwarci na współpracę. Działamy dla organizacji pozarządowych, dla ludzi, 

którzy działają w szerokim spektrum życia społecznego, począwszy od kultury, a skończywszy 

na pomocy dla osób niepełnosprawnych – podsumował Pan Stefan Bąk Przewodniczący 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Wg Regulaminu Rady następne posiedzenia winno się odbyć w II kwartale br. 

Załącznik: Załącznik nr 1 –  Lista obecności 

Protokół sporządziła:                                                                        

Joanna Grela- Bąk 

Inspektor w Wydziale „ZP” 

                                                                 Przewodniczący Rady 

                                                Stefan Bąk  


