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Kielce, dnia 25 luty 2014r.  

ZP-I.521.1.2014 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Kielcach, 

które odbyło się w dniu 20 lutego 2014r. 

 

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali nr 217 Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady – lista obecności stanowi zał. nr 1  

do protokołu. 

Gościem spotkania była Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego – Pani Teresa Śliwa. 

 

Obrady otworzył Pan Paweł Gratka – Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Kielcach, który przywitał przybyłych na posiedzenie członków Rady 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Rady. 

2. Omówienie Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2013 roku”. 

3. Informacja o planowanym „Drugim Powiatowym Kongresie Organizacji 

Pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego. 

4. Przedstawienie możliwości współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad. 1. Członkowie Rady nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad i przyjęli go 

jednogłośnie. Jednogłośnie przyjęto także protokół z posiedzenia Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, które odbyło się w dniu 31 października 

2013r. 
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Ad. 2. Sekretarz Rady – Pani Anna Marcinkowska przedstawiła zebranym Sprawozdanie  

z realizacji przyjętego Uchwałą Nr XV/107/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 

2012 r.  „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” (załącznik 

nr 2 do protokołu). 

Główne zadania Programu realizowanego w 2013 roku dotyczyły działań z zakresu: 

 pomocy społecznej, 

 kultury, edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

 opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji, 

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 promocji Powiatu Kieleckiego. 

 

W Programie Współpracy zawarty został szeroki zakres zadań merytorycznych dla 

współpracy. Formy współpracy objęły zarówno finansowanie zadań zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym, jak i współpracę pozafinansową. 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w 2013 roku 

wyniosła: 787.320,42 zł. 

Nie zgłoszono uwag do tego dokumentu. Zatem Przewodniczący przyjął, że Rada pozytywnie 

opiniuje Sprawozdanie, które zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach przedłożone 

Radzie Powiatu w miesiącu kwietniu br. 

 

Ad. 3. Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o możliwości zorganizowania  

„Drugiego Kongresu Organizacji Pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego”. 

Przewodniczący Rady – Pan Paweł Gratka przedstawił zebranym  pomysł jego organizacji: 

„Dwa lata temu odbył się pierwszy taki Kongres, sadzę, że warto kontynuować tę tradycję, 

bowiem takie spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń”. Podczas spotkania 

wstępnie ustalono, że Kongres mógłby odbyć się w połowie czerwca br. 
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Temat Kongresu zostanie poruszony na kolejnym posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Kielcach, a  ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd 

Powiatu w Kielcach. 

Przewodniczący Rady poinformował także o możliwości zorganizowania w ramach Kongresu 

konkursu na „Najlepszą Inicjatywę Pozarządową Powiatu Kieleckiego”. 

Celem konkursu byłoby wytypowanie najlepszej inicjatywy pozarządowej, której 

realizatorem jest organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące 

działalność na terenie Powiatu Kieleckiego. „W ten sposób chcemy promować dobre praktyki 

oraz działania służące mieszkańcom Powiatu oraz rozwojowi naszej małej ojczyzny”. 

 

Ad.4. W dalszej części spotkania Pani Teresa Śliwa – Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła możliwości współpracy Rady Wojewódzkiej 

 z Radą Powiatową. Z danych Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

wynika, że w naszym regionie działa jedynie sześć rad. „Na 102 gminy i 14 powiatów to 

bardzo niewiele. Dlatego powinniśmy podjąć wspólne działania i dawać przykład, że warto 

powoływać rady” – podkreśliła Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach. 

 

Ad. 5. W ramach dyskusji o sprawach różnych, Przewodniczący Rady – Pan Paweł Gratka 

podkreślił wagę przekazywania 1% podatku dla lokalnych organizacji pozarządowych. 

„Najwięcej środków finansowych z 1% wędruje do zaledwie kilku dużych, ogólnopolskich 

fundacji. Rzadziej przekazujemy nasze wsparcie lokalnym organizacjom. Dlatego warto 

byłoby przyjrzeć się tym stowarzyszeniom, które działają obok nas, w naszym środowisku 

lokalnym i właśnie im przekazać nasz 1 procent”. 

Wykaz organizacji, które uprawnione są do otrzymania 1% podatku zamieszczony jest na 

stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Sekretarz Rady – Pani Anna Marcinkowska poinformowała o ogłoszonym na posiedzeniu 

 w dniu 19 lutego br. przez Zarząd Powiatu w Kielcach  otwartym konkursie ofert na wsparcie 

zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2014 rok dla 

organizacji pozarządowych. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w 2014 

roku przedstawia sie następująco: 

 w dziedzinie kultury: 54.000,00 zł., 



http://www.powiat.kielce.pl/
http://www.powiat.kielce.pl/

