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Protokół Nr 5/14 
z  nadzwyczajnego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 
 
 

             W dniu 22 września 2014r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło 
się nadzwyczajne  posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 
 
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Zbigniew Figlarz 
2. Jarosław Jach 
3. Agnieszka Makowska-Małaczek 
4. Barbara Poje-Komenda 
5. Andrzej Sekuradzki  
6. Bożena Solańska 
7. Maciej Tokarz 
8. Tomasz Węglarczyk  

 
Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 
 
 
Wprowadzenie 
 
PKT.1 Spotkanie otworzył i obradom przewodniczył Pan Jarosław Jach - 
Wiceprzewodniczący GRDPPwZ, który przedstawił Porządek Obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady i zaproszonych gości, stwierdzenie 
ważności obrad do podejmowania prawomocnych uchwał. 

2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 
3. Opiniowanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Zakopane z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie – na rok 
2015. 

4. Wolne wnioski 
5. Zakończenie obrad 

 
PKT.2. Porządek obrad został zatwierdzony. 
 
PKT.3. Pan Jarosław Jach poinformował o zmianach, które wprowadzono do rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a mianowicie, do zadań z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dodano punkt pt. 
edukacja mieszkańców i turystów na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli zwierząt. Jest to propozycja, o którą Rada Pożytku Publicznego 
wnioskowała już przy opiniowaniu projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 2014. 
 
Pani Bożena Solańska zaproponowała aby przy ogłaszaniu przez Wydział konkursu, 
powyższy punkt dotyczył głównie edukacji w szkołach. 
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Pan Jarosław Jach  stwierdził, że program jest szeroki i syntetyczny, ma charakter ogólny  
a kwotę określi uchwała budżetowa, która będzie miała duże znaczenie dla realizacji tego 
programu 

 
Pan Andrzej Sekuradzki stwierdził, że Rada Pożytku Publicznego powinna wesprzeć Urząd  
w działaniach mających charakter pozafinansowej współpracy z organizacjami jak  
np. prowadzenie elektronicznej bazy danych organizacji na terenie Zakopanego. 
Pan Andrzej Sekuradzki poruszył ponownie problem braku aktualizacji wykazu stowarzyszeń 
na terenie powiatu tatrzańskiego, a Pan Maciej Tokarz poinformował, iż stowarzyszenie samo 
musi poinformować o zamknięciu swojej działalności. Nie można wykreślić stowarzyszenia 
bez jego zgody. 
 
Zaopiniowano pozytywnie (8 głosów „za”) projekt uchwały dotyczący rocznego programu 
współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2015. 
 
PKT.7 Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 24.11.2014r. 

 
Na tym posiedzenie zostało zakończone.                                                                             

 

 

 Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                                     Barbara Poje - Komenda 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Protokół sporządziła: 
         Agnieszka Makowska-Małaczek 
         Inspektor Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego  
 


