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Protokół 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego       

w Kielcach, które odbyło się dnia 22 marca 2018 r. 

 

 Ósme posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Kielcach-III kadencji 

rozpoczęło się zgodnie z porządkiem o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej 

Górze. 

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Rady, a także zaproszeni goście w tym: 

- Pan Zdzisław Wrzałka - Wójt Gminy w Miedzianej Górze, 

- Pani Anna Mikołajczyk- Prezes Fundacji PEStka, przedstawiciel Kielecko – Ostrowieckiego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

- Pan Rafał Micigolski- Radny Gminy w Miedzianej Górze, 

-Pani Mariola Jarubas- Członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego                           

w Miedzianej Górze, 

-Pan Marek Podsiadło- Członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego                           

w Miedzianej Górze, 

jak również przedstawiciele Stowarzyszeń z Gminy Miedziana Góra i Mniów. 

lista obecności (załącznik nr 1). 

 Posiedzenie rozpoczął Wiceprzewodniczący - Pan Michał Rachtan, dziękując                      

za umożliwienie spotkania w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. Przybliżył 

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

W swym wystąpieniu zachęcał do współpracy NGO z Radą.  

Zapoznał zgromadzonych gości z programem spotkania. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu                                

z poprzedniego posiedzenia.  
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 Wójt Gminy Miedziana Góra- Pan Zdzisław Wrzałka przywitał zgromadzonych gości. 

Opowiedział o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.  Zaznaczył, że                  

w gminie prężnie działa 30 organizacji pozarządowych z którymi współpracuje samorząd. 

Zajmują się organizacją imprez sportowych, kulturalnych skierowanych zarówno do dzieci, 

młodzieży jak i seniorów. Podkreślił, że stowarzyszenia wnoszą swój niezaprzeczalny wkład    

w budowanie lokalnej wspólnoty, integrowanie oraz aktywizowanie mieszkańców. 

Następnie Pani Anna Mikołajczyk - prezes Fundacji PEStka, przedstawiciel Kielecko – 

Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, udzieliła niezbędnych informacji       

na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim. 

Poinformowała zgromadzonych o: 

-podmiotach ekonomii społecznej, 

-odbiorcach projektów w których OWES uczestniczy, 

-głównych obszarach działalności, 

-oferowanych usługach, 

-ścieżkach wsparcia dotacyjnego OWES, 

-wymogach po otrzymaniu dotacji. 

Opowiedziała również  o ścieżkach wsparcia dotacyjnego. 

Głównym celem, jaki został postawiony przed Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej 

działającymi w województwie świętokrzyskim, jest ekonomizacja sektora pozarządowego            

i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Koncepcja ekonomizacji III sektora nie jest nowa               

i ma wśród osób działających w sektorze pozarządowym  zarówno zwolenników  jak                        

i przeciwników. 

Przedsiębiorczość społeczna to nic innego, jak założenie spółdzielni socjalnej – powiedziała  

Pani Anna Mikołajczyk, prezes Fundacji Pestka, która pilotuje i pomaga osobom bezrobotnym 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

Dodała, że celem ekonomii społecznej jest tworzenie miejsc pracy w sektorze usług 

społecznych. 
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Trzeba mieć zapał, odwagę, ale także pomysł i na nowo zacząć zawodowe życie, już w innej 

branży-mówiła prezes. Zaznacza, że warunkiem uruchomienia spółdzielni socjalnej jest grupa 

co najmniej pięciu osób założycieli. Fundacja bezpłatnie pomoże w zebraniu dokumentów 

potrzebnych do rejestracji i przygotowania grupy inicjatywnej pod względem prawnym, 

osobowym i komunikacyjnym. Pomoże również zweryfikować pomysł na działalność 

spółdzielni.  

Zachęcała stowarzyszenia do skorzystania z usług OWES w celu ekonomizacji.  

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

praktyki oraz funkcjonowanie swoich Stowarzyszeń.  

Głos zabrali m. in. przedstawiciele: 

- Pani  Krystyna Zapała- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania 

Patologiom Społecznym „PLUSIK”, 

- Pan Czesław Nowak – Prezes Gminnego Klubu Sportowego „Gród Ćmińsk”, 

- Pan Dominik Słoń - pracownik Urzędu Gminy w Miedzianej Górze opowiedział o aktywności 

najprężniej rozwijającym się w gminie stowarzyszeniu „Aktywny Ćmińsk”, 

- Pani Urszula Żelazny – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, 

-Pani Kumor Bożena i Pani Syska Krystyna- przedstawicielki Stowarzyszenia „Złote Lata”- 

Klub Seniora z Miedzianej Góry, 

-oraz Pani Stachura Stanisława i Pani Spurek Elżbieta- przedstawicielki Stowarzyszenia „Koło 

Gospodyń Wiejskich Żurawinki” z gminy Mniów, 

Pani Anna Mikołajczyk podkreśliła, że stowarzyszenia powinny korzystać z dobrych praktyk 

organizacji z innych gmin. Zachęcała  również do współpracy z Fundacją, której jest prezesem.  

Pan Michał Rachtan- Wiceprzewodniczący Rady wspomniał o  „mapie aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego”. Dodał, że znajdują 

się w niej zakresy działań organizacji z Powiatu Kieleckiego. 
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W następnym punkcie posiedzenia Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         

w 2017 roku”(opinia- załącznik nr 2). 

W imieniu Zarządu Powiatu w Kielcach, Pan Bogdan Gierada-  Członek Rady złożył 

wszystkim zgromadzonym  życzenia z okazji Świąt Wielkanocy. 

Na zakończenie Wiceprzewodniczący Pan Michał Rachtan podziękował wszystkim obecnym  

na posiedzeniu Rady składając życzenia  z okazji zbliżających się  Świąt.                                                                        

 

Protokół sporządziła:                                                                        

Joanna Grela- Bąk 

                                                                Wiceprzewodniczący Rady 

                                                Michał Rachtan 

 

 

   


