
Kielce, dnia  30 marca 2015r.  

ZP-I.521.3.2015 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, 

które odbyło się w dniu 24 marca 2015r. 

 
 

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach rozpoczęło się  

o godzinie 13.00 w sali nr 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady – lista obecności stanowi zał. nr 1  

do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczył Starosta Kielecki – Michał Godowski oraz zaproszeni goście: 

- Pan Marcin Agatowski – Prezes Fundacji „ Możesz Więcej”, 

- Pan Stanisław Furmanek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

 

Obrady otworzył Pan Paweł Gratka – Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności 

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

oraz gości i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie Uchwały Nr 17/69/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 lutego 

2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 185/261/13 Zarządu Powiatu 

w Kielcach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

3. Wręczenie powołań nowym członkom Rady. 

4. Przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności Rady ( za okres od 

października 2013 r. do marca 2015 r.). 

5. Omówienie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2014 roku”. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 



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

jednogłośnie.  

Ad. 2 i 3. 

Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Kielcach – Pan Paweł Gratka w pierwszej kolejności podziękował Staroście za 

dotychczasową działalność w Radzie oraz życzył dalszych sukcesów w pracy na rzecz 

Powiatu Kieleckiego. 

Następnie przedstawił zebranym Uchwałę Nr 17/69/2015  Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 185/261/13 Zarządu 

Powiatu w Kielcach z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

W związku ze zmianami w składzie Rady i Zarządu Powiatu w Kielcach, Zarząd Powiatu 

 w Kielcach Uchwałą Nr 17/69/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. dokonał zmian w składzie 

osobowym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.  

W skład Rady weszli: 

a) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach: 

- Marek Partyka - Radny Powiatu, 

- Monika Jabłońska  - Radna Powiatu, 

b) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kielcach: 

- Bogdan Gierada – Członek Zarządu, 

- Józef Szczepańczyk – Członek Zarządu. 

Starosta Kielecki Michał Godowski oraz Przewodniczący Rady Pan Paweł Gratka wręczyli 

powołania dla nowych członków Rady. 

Starosta Kielecki podkreślił, jak ważna jest współpraca Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz wyraził nadzieję, że nowo powołani członkowie będą aktywnie 

współdziałać z samorządem powiatowym i pracować na rzecz aktywizacji społeczności 

lokalnych. 

Ważną część obrad stanowiło wystąpienie Prezesa Fundacji „Możesz Więcej” Pana Marcina 

Agatowskiego, który przedstawił członkom Rady ideę powołania Powiatowego Centrum 

Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Centrum miałoby udzielać organizacjom pomocy 

merytorycznej, doradczej, prawnej oraz koordynować ich działania poprzez  wspólną 

realizację projektów. 

Starosta Kielecki Michał Godowski stwierdził, że inicjatywa powołania Centrum jest 

niewątpliwie potrzebna, jednak forma i zakres jego działania muszą zostać przedyskutowane 



na kolejnych spotkaniach Rady. Członkowie Rady podzielili pomysł Pana Marcina 

Agatowskiego, zaznaczając, iż jego realizacja wymaga dalszych rozmów oraz kontaktu m.in. 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych z gmin Powiatu Kieleckiego, które również 

mogłyby wyrazić swoją opinię. 

Ad. 4. 

W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Pan Paweł Gratka przedstawił 

sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady (załącznik nr 2 do protokołu). Jednym  

z najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku była organizacja II  Powiatowego Kongresu 

Organizacji Pozarządowych. 

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

pozarządową Powiatu Kieleckiego”. 

Celem konkursu było 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 mogły 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. 

Ad. 5. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Sekretarza Rady – Panią 

Annę Marcinkowską  sprawozdania z realizacji, przyjętego Uchwałą Nr XXII/68/13 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013 r., „Programu Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2014 roku” (załącznik nr 3 do protokołu). 

Główne zadania Programu realizowanego w 2014 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. 

Rada nie wniosła uwag do przedstawionych wyników realizacji Programu. Sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy w 2014 roku zostanie przedstawione w miesiącu kwietniu 

Zarządowi Powiatu w Kielcach a następnie przedłożone Radzie Powiatu w Kielcach. 

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady wyznaczył kolejny termin posiedzenia Rady, które 

odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015 roku. 

Szczegółowe  informacje dotyczące miejsca spotkania i porządku obrad zostaną rozesłane do 

członków Rady drogą mailową. 

 

Pan Paweł Gratka podziękował zebranym za udział i zamknął posiedzenie o godzinie 14.15. 

 

 

           Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący Rady: 

           Anna Marcinkowska                                                               Paweł Gratka  

                  Sekretarz  
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 
 

 

Załączniki:           

Załącznik nr 1 -  Lista obecności. 

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach ( za okres od X 2013 r. do III 2015 r.). 

Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2014 roku”. 


