
Protokół 

z posiedzenia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Kielcach, 

które odbyło się dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

 Trzecie posiedzenie III kadencji Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Kielcach 

rozpoczęło się zgodnie z porządkiem o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo- 

Wypoczynkowym w Łopusznie. 

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

- Pani Irena Marcisz- Wójt Gminy Łopuszno 

- Pan Wiesław Gałka-  Zastępca Wójta Gminy Łopuszno 

- Pan Mariusz Łuszczyński - Kierownik GOPS w Łopusznie 

- Pani Wioletta Gniazdowska- Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Organizacji, Kadr                   

i  Spraw Obywatelskich 

- Pani Wioletta Krzyżanowska- Starostwo Powiatowe w Kielcach  Wydział Informacji                                 

i Promocji,  

jak również przedstawiciele Stowarzyszeń z Gminy Łopuszno, Strawczyn i Piekoszów 

lista obecności (załącznik nr 1). 

 Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Pani Anna Bielna, która przybliżyła 

zaproszonym gościom jak działa i czym się zajmuje Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

W swym wystąpieniu zachęcała do współpracy NGO z Radą.  Następnie Wiceprzewodniczący 

Pan Michał Rachtan zaproponował przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia. 

 Kolejnym punktem posiedzenia były doświadczenia szwajcarskie w zakresie opieki nad 

dzieckiem i osobami niepełnosprawnymi,  które przedstawiła Pani Przewodnicząca                        

na podstawie wizyty studyjnej w Szwajcarii. 

 Następnie Pani Wioletta Krzyżanowska ze Starostwa Powiatowego w Kielcach udzieliła 

niezbędnych  informacji  dotyczących pozyskiwania dotacji w zakresie kultury, turystyki               

i sportu.  

Zachęcała do współpracy przybyłe na posiedzenie Stowarzyszenia zapewniając pomoc przy 

ubieganiu się o środki finansowe w ogłaszanych przez Starostwo konkursach. Omówiła 

również  zmiany w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            

i o wolontariacie, które weszły w życie w lutym br.  (załącznik nr 2). 



 W dalszej części posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy przedstawili dobre 

praktyki oraz funkcjonowanie  swoich Stowarzyszeń.  

Głos zabrali m. in. przedstawiciele: 

- Stowarzyszenia Geniusz, 

-Stowarzyszenia Twórczość, Aktywność, Rozwój, Tradycja w Gminie Łopuszno „START”, 

-Stowarzyszenia Pro- Civitas w Piekoszowie.  

Prelekcje odnośnie Ustawy- Prawo o stowarzyszeniach przeprowadziła Pani Wioletta 

Gniazdowska przybliżając zgromadzonym zaistniałe zmiany, które mają na celu ułatwić 

zakładanie oraz funkcjonowanie stowarzyszeń. 

Członek Rady Pan Artur Armata wystąpił z wnioskiem o utworzenie zakładki                   

na powiatowej stronie internetowej, gdzie Stowarzyszenia, które chcą współpracować z Radą 

Działalności Pożytku Publicznego  mogłyby zamieszczać informacje na temat ich aktywności. 

Ponadto zaproponował, aby przygotować i wydać newselettra z informacjami dotyczącymi      

np. konkursów dla organizacji pozarządowych organizowanych przez powiat oraz inne 

podmioty Marszałka, Wojewodę. Przewodnicząca zgodziła się z w/w propozycjami wskazując, 

że osobą, która przygotowywałaby powyższe zagadnienia dot. współpracy i newslettera będzie 

pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej odpowiedzialny za współpracę                          

z organizacjami pozarządowymi.   

Wiceprzewodniczący Pan Michał Rachtan zaproponował, aby organizacje, które                             

są wpisane na „Mapie aktywności społecznej organizacji pozarządowych” oraz zadeklarowały 

współpracę, otrzymywały dodatkowe punkty,  gdy będą ubiegały się o fundusze w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu            

i turystyki dla organizacji pozarządowych. 

Na zakończenie podziękowała wszystkim obecnym na posiedzeniu Rady . 

 

Protokół sporządziła:                                                                        

Joanna Grela- Bąk 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                Anna Bielna 



 

 

   


