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Protokół 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, 

które odbyło się dnia 16 marca 2016 r. 

 

Drugie posiedzenie III kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego                      

w Kielcach rozpoczęło się o godzinie 13.00 w Sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Rady – lista obecności (załącznik nr 1). 

Na Radę zaproszono również dwóch przedstawicieli instytucji w celu przybliżenia tematu możliwości  

pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na projekty realizowane przez NGO                 

oraz sytuacji demograficzno- społecznej Powiatu Kieleckiego. 

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Pani Anna Bielna, która zaproponowała przyjęcie 

protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

W początkowej przemowie zaznaczyła,  że: „Praca jest tym co nas kształtuje” zapewniając o 

staraniach jakie włoży w powierzoną jej funkcję. Rada przyjęła proponowany porządek obrad.    

Następnie Pani Dorota Hlewicka- Józefowicz z Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przeprowadziła prelekcję. 

Wszystkim uczestnikom spotkania przedstawiła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie    

w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego     

na rok 2016 - wersja z dnia 24.02.2016 r.(załącznik nr 2). 

Zwróciła szczególną uwagę na oś priorytetową 8 „Rozwój Edukacji i Aktywne Społeczeństwo” oraz             

9 „Włączenie Społeczne i Walka z Ubóstwem”, które są kierowane również do organizacji pożytku 

publicznego.  

Członek Rady Pani Renata Stachowicz – Sokól zadała szczegółowe pytania dotyczące edukacji 

przedszkolnej. 

W dalszej części uczestnicy posiedzenia obejrzeli prezentację przedstawiciela Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zarazem Członka Rady                  



Pana Artura Armaty, związaną z sytuacją demograficzno- społeczną Powiatu Kieleckiego na tle 

Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 3).     

Przewodnicząca Pani Anna Bielna zaznaczyła, że dane demograficzno- społeczne mogą być przydatne  

w przygotowaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. 

  Kolejnym punktem była prezentacja Sekretarza Rady- Pana Stanisława Furmanka 

sprawozdania z realizacji : „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2015 

roku”.  

Sekretarz Rady przedstawił zestawienia dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym                  

w 2015 roku. Nadmienił także o bezpłatnej pomocy prawnej oraz o jej punktach prowadzonych przez 

organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” w Kielcach. Rada pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone sprawozdanie. (załącznik nr 4). 

Przewodnicząca Pani Anna Bielna poprosiła Członków Rady o przygotowanie informacji, która 

mogłyby znajdować się w strategii współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 

Sekretarz Rady poinformował Członków Rady o ponownej aktualizacji „Mapy aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych”, z podziałem na zadania jakimi zajmują się NGO. 

Zaproponował również nawiązanie kontaktów z innymi Radami Pożytku Publicznego Województwa 

Świętokrzyskiego w celu wymiany doświadczeń. 

Członek Rady Pan  Artur Armata wnioskował o wystąpienie do Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kielcach o  wskazanie osoby mogącej przybliżyć tematykę 

zmian w Ustawie- Prawo o stowarzyszeniach, które wchodzą w życie 20 maja 2016r. 

W trakcie spotkania przypomniał również o inicjatywie Rady jakim był konkurs Lider organizacji 

pozarządowych. 

Przewodnicząca Rady Pani Anna Bielna stwierdziła, że byłaby to dobra forma inspiracji, wyróżnienia           

oraz promocji dla organizacji pozarządowych. Nadmieniła również o zaletach wymiany doświadczeń, 

wiedzy, najlepszych praktyk które miałyby służyć w budowaniu współpracy pomiędzy sektorem 

pozarządowym oraz wpływać na efektywność liderów organizacji pozarządowych. 

Na zakończenie zaproponowano kolejny termin posiedzenia Rady w I dekadzie miesiąca czerwca      

2016 roku. 

Miejsce posiedzenia i porządek obrad zostaną przekazane Członkom Rady drogą mailową. 

 



 

Załączniki : 

Załącznik nr 1- Lista obecności 

Załącznik nr 2 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym                    

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2016 - wersja               

z dnia 24.02.2016 r. 

Załącznik nr 3 - Prezentacja na temat sytuacji demograficzno- społecznej mieszkańców Powiatu 

Kieleckiego na tle Województwa Świętokrzyskiego.  

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego                                   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  w 2015 roku”. 

 

Kielce , dnia 16 marca 2016 r. 

 

 

       Sekretarz Rady:                                                                                     Przewodnicząca Rady: 

    Stanisław Furmanek                                                                                        Anna Bielna 

                                                                                                 

 

 


