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Protokół 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego       

w Kielcach, które odbyło się dnia 24 maja 2017 r. 

 

 Siódme posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Kielcach-III kadencji 

rozpoczęło się zgodnie z porządkiem o godzinie 12.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury 

Gór Świętokrzyskich w Bielinach. 

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

- Pani Agnieszka Piwnik- Piecyk Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach 

-Pan Dariusz Kurcman- Przedstawiciel Stowarzyszenia Integracja i Rozwój 

jak również przedstawiciele Stowarzyszeń z Gminy Bieliny, Łagów i Nowa Słupa. 

lista obecności (załącznik nr 1). 

 Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Pani Anna Bielna, dziękując za umożliwienie 

spotkania w siedzibie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. 

Przybliżyła zaproszonym gościom jak działa i czym się zajmuje Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. W swym wystąpieniu zachęcała do współpracy NGO z Radą.  

Przewodnicząca poprosiła Członków Rady oraz zaproszonych gości o krótkie zaprezentowanie 

swojej osoby, celem wzajemnego poznania się. 

Głos zajął także Pan Bogdan Gierada. Poinformował zgromadzonych gości o zasadach 

współpracy Powiatu Kieleckiego z NGO.  

Podziękował Przewodniczącej Rady Pani Annie Bielnej  za sposób organizacji spotkań. 

Zauważył, że to dobry sposób wymiany doświadczeń stowarzyszeń oraz  nowych możliwości 

współpracy z mieszkańcami powiatu kieleckiego. Zaznaczył ,że cyt.: „Jesteśmy po to, aby 

pomagać i rozwiązywać problemy”.  

Sekretarz Rady Pan Stanisław Furmanek opowiedział o zadaniach jakie realizuje Wydział „ZP” 

w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego                             
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jest Naczelnikiem. Nadmienił również  o zakładce „organizacje pozarządowe”, która znajduje 

się na powiatowej stronie internetowej Starostwa. Zachęcał  do odwiedzania jej oraz do 

współpracy z Powiatowa Radą Działalności i Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie protokołu  z poprzedniego 

posiedzenia.  

Pani Agnieszka Piwnik- Piecyk opowiedziała zgromadzonym o funkcjonowaniu 

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Podkreśliła, że Marszałek Województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie 

województwa powołał Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ 

konsultacyjny  opiniodawczy. 

Przewodnicząca przybliżyła zgromadzonym zadania, które należą do  Rady Wojewódzkiej tj.: 

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, w tym w zakresie programów współpracy                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami;  

2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych;  

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami; 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych; 

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa. 

Opowiedziała również o trudnościach i osiągnięciach Rady we wszystkich kadencjach. 

Pan Artur Armata członek Rady zaproponował, aby na następne posiedzenie zaprosić Panią 

Karolinę Jarosz Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach. 
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Pani Renata Stachowicz- Sokól Członek Rady zasugerowała, aby następne posiedzenie Rady 

odbyło się w Chmielniku. 

Następnie Pan Dariusz Kurcman- Przedstawiciel Stowarzyszenia Integracja i Rozwój udzielił 

niezbędnych informacji na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie 

świętokrzyskim. 

Poinformował zgromadzonych o: 

-podmiotach ekonomii społecznej, 

-odbiorcach projektów w których OWES uczestniczy, 

-głównych obszarach działalności, 

-oferowanych usługach, 

-ścieżkach wsparcia dotacyjnego OWES, 

-wymogach po otrzymaniu dotacji. 

Zaznaczył, że „Ekonomizacja działalności podmiotu ekonomii społecznej może przybiera 

różne formy prawne i organizacyjne, które maja wady i zalety. 

Głównym celem, jaki został postawiony przed Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej 

działającymi w województwie świętokrzyskim, jest ekonomizacja sektora pozarządowego i 

rozwój czegoś, co określa się mianem „przedsiębiorczości społecznej”. Koncepcja 

ekonomizacji III sektora nie jest nowa i ma wśród osób działających w sektorze pozarządowym  

zarówno zwolenników  jak i przeciwników” 

Podkreślił, że „Nasz region jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o strukturę sektora- bardzo 

mało jest organizacji pożytku publicznego upoważnionych do zbierania 1 % podatku czy 

fundacji, natomiast dużo ochotniczych straży pożarnych”.   

Zauważy również, że wśród zgromadzonych znajdują się organizacje które mogłyby skorzystać 

z usług OWES w celu ekonomizacji.  

Po wystąpieniu  Pan Dariusz Kurcman odpowiedział na pytania odn. pomocy w rozliczeniu 

dotacji zadanych przez przedstawicieli stowarzyszeń.  
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 W dalszej części posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy przedstawili dobre 

praktyki oraz funkcjonowanie swoich Stowarzyszeń.  

Głos zabrali m. in. przedstawiciele: 

- Pani  Milena Mazur oraz Pani Martyna Skrzyniarz ze Stowarzyszenia „Bielińska Przestrzeń 

Młodych”, 

-Pan Mariusz Dąbek Prezes Stowarzyszenia Aktywni i Zdrowi „Novum”, 

-Pani Jadwiga Kamińska Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku                      

w Łagowie, 

-Pan Zdzisław Zwoliński Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, 

-Pan Klaudiusz Lasota Prezes Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowie. 

Po wystąpieniach organizacji odbyła się dyskusja na temat uniwersalności problematyki, która 

jest związane z finansowaniem organizacji. 

Na zakończenie Pani Przewodnicząca Anna Bielna podziękowała wszystkim obecnym                

na posiedzeniu Rady. 

 

Protokół sporządziła:                                                                        

Joanna Grela- Bąk 

                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                Anna Bielna 

 

 

   


