
Kielce, dnia  14 lipca 2014r.  

ZP-I.521.5.2014 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Kielcach, 

które odbyło się w dniu 10 lipca 2014r. 

 

Czwarte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali nr 229 Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Rady – lista obecności stanowi zał. nr 1  

do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczył Starosta Kielecki – Zdzisław Wrzałka. 

 

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 poprzedniego posiedzenia Rady. 

2. Stan przygotowań do Drugiego Powiatowego Kongresu Organizacji Pożytku 

Publicznego. 

3. Omówienie spraw związanych z konkursem na „Najlepszą inicjatywę pozarządową 

Powiatu Kieleckiego”. 

4. 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 5 czerwca 2014 r.  

 

Ad. 2 i 3. 

Głównym tematem posiedzenia było omówienie spraw związanych z organizacją Drugiego 

Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego oraz konkursem na „Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu Kieleckiego”. 

 



W ramach przygotowań do Kongresu ogłoszony został konkurs na „Najlepszą inicjatywę 

pozarządową Powiatu Kieleckiego”. 

Celem konkursu jest 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. 

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które były realizowane przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz Powiatu Kieleckiego oraz jego 

mieszkańców w okresie ostatnich pięciu lat. 

Warunkiem zgłoszenia inicjatywy do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszenia 

inicjatywy (załącznik nr 3 do protokołu), który wraz z prezentacją inicjatywy (za pomocą 

programu power point/filmu multimedialnego trwającego nie dłużej niż 15 minut), należy 

przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Termin składania zgłoszeń  do udziału w konkursie upływa z dniem 15 sierpnia 2014 r. 

Informacja o planowanym Drugim Kongresie Organizacji Pozarządowych działających na 

terenie Powiatu Kieleckiego oraz konkursie na „Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu 

Kieleckiego” została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kielcach, portalu NGO.pl oraz przekazana drogą pisemną Burmistrzom/Wójtom Miast 

 i Gmin Powiatu Kieleckiego. 

Informacja taka zostanie także opublikowana w miesięczniku „Kalejdoskop Powiatu 

Kieleckiego” oraz Echu Dnia” . 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 12 września br. podczas posiedzenia Kapituły 

konkursu, składającej się z 5 osób: 

- 2 przedstawicieli Organizatora, 

- 2 przedstawicieli Starosty Kieleckiego, 

- 1 przedstawiciela Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Na posiedzeniu wybrano 2 członków Kapituły konkursu w skład, której weszli:  

 

 Pan Michał Gaweł, 

 Pan Michał Rachtan, 

 

W skład Kapituły wejdzie  również  dwóch przedstawicieli Starosty Kieleckiego oraz jeden 

przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

 

przedstawiciele RDPP 



Kapituła konkursu dokona wyboru trzech najlepszych inicjatyw pozarządowych. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Drugiego Powiatowego 

Kongresu Organizacji Pozarządowych, podczas którego Laureat konkursu zaprezentuje swoją 

pracę. 

Wszystkie organizacje NGO, które zgłoszą do konkursu inicjatywę otrzymają podziękowania 

za udział w tym przedsięwzięciu. 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Gratka przedstawił zebranym informacje dotyczące stanu 

przygotowań do Drugiego Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych: 

 zaproszenie Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 

 wytypowanie przedstawiciela Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do Kapituły 

konkursu oraz osoby, która wygłosi referat na temat możliwości finansowania projektów 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2010, 

 wniosek o przyznanie patronatu honorowego Starosty Kieleckiego oraz Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, 

 poinformowanie Radnych Powiatu Kieleckiego o Kongresie i konkursie na sesji Rady 

Powiatu w Kielcach, 

 wystąpienie z pismami do Burmistrzów/Wójtów Miast i Gmin Powiatu Kieleckiego  

z prośbą o dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców  poprzez zamieszczenie 

informacji o konkursie na stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin, 

 zamieszczenie  informacji o konkursie na „Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu 

Kieleckiego” na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Kielcach oraz na stronie 

portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl 

  

W podsumowaniu, Przewodniczący Rady – Pan Paweł Gratka zaproponował termin 

kolejnego posiedzenia Rady, które odbędzie się w pierwszym tygodniu września br.  

 

Pan Paweł Gratka podziękował zebranym za udział i zamknął posiedzenie o godzinie 14.00. 

 

           Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący Rady: 

           Anna Marcinkowska                                                               Paweł Gratka  

                  Sekretarz  
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 
 

 

Załączniki:           

Załącznik nr 1 -  Lista obecności. 

http://www.ngo.pl/


 

 


