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Protokół Nr 7/14 
z   posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 
 
             W dniu 23 lutego 2015r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło się  
posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Zbigniew Figlarz 
2. Jarosław Jach 
3. Agnieszka Makowska-Małaczek 
4. Stanisław Obławski 
5. Urszula Pająk - Albrzykowska 
6. Barbara Poje-Komenda 
7. Andrzej Sekuradzki  
8. Bożena Solańska 
9. Tomasz Węglarczyk  

Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 
 
W spotkaniu uczestniczył również: Andrzej Fryźlewicz-Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska. 
Zastępca Burmistrza Pani Agnieszka Nowak-Gąsienica przywitała się z Gminną Radą 
Działalności Pożytku Publicznego i życzyła członkom owocnej pracy. 
 
PKT.1  
Spotkanie otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Barbara Poje-Komenda - 
Przewodnicząca GRDPPwZ, która przedstawiła Porządek Obrad: 
1.   Otwarcie, powitanie Członków i gości, stwierdzenie ważności obrad i zatwierdzenie 
porządku obrad. 
2.   Zatwierdzenie protokołów  obrad z dnia  24 listopada 2014r.  
3.  Przedstawienia sprawozdania GRDPP za okres od 5 lutego 2014 do 31 grudnia 2014r. 
4.  Opiniowania gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania 
ich bezdomności na rok 2015 w obecności eksperta Pani Podinspektor Alicji Olkuskiej.  
5. Opiniowanie zmiany w regulaminie dotyczącej kadencyjności Gminnej Rady, wynikające z 
paragrafu  9.  
6. Przekazanie krótkiej informacji  z trzeciego i czwartego Forum Rad Działalności Polski  
południowo-wschodniej dotyczącego wypracowania modelowych standardów dla Rad 
Pożytku Publicznego na przykładzie tworzenia wspólnego regulaminu. 
7.  Dyskusja i wolne wnioski. 
8.   Zakończenie obrad. 
 
PKT.2. Zatwierdzono protokół z dnia 24 listopada 2014r. 
  Zatwierdzono porządek obrad. 
 
PKT.3. Pani Barbara Poje-Komenda przedstawiła sprawozdanie GRDPP za okres 05.02.2014-
31.12.2014r. (załącznik nr 2). Sprawozdanie zostało przyjęte. 
PKT.4. Pani Barbara Poje-Komenda poinformowała Radę, iż rozmawiała w tej sprawie  
z Towarzystwami Opieki nad Zwierzętami działającymi na terenie Zakopanego:  
Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podpisało umowę z Urzędem Miasta 
Zakopane na rok 2015 na zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom poszkodowanym w 
zdarzeniach drogowych. 
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Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami –Pani Prezes Beata Czerska prosi aby w 
programie podać miejsce, gospodarstwo, w którym można przechowywać zwierzęta 
powypadkowe. 
 
Pan Andrzej Fryźlewicz przedstawił informacje na temat Gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania ich bezdomności na rok 2015. 
Zasada programu to opieranie się na trzech zasadach: 

1. Opieka nad psami bezdomnymi – psy zabłąkane, porzucone, niechciane, które 
przekazywane są do schroniska Nowego Targu (urząd Miasta Zakopane ma podpisaną 
umowę). Do obowiązków schroniska należy oprócz odbierania zwierząt z urzędu ich 
rejestracja oraz po okresie 2 tygodni wydawanie do adopcji. 
W schronisku jest weterynarz, z którym Urząd ma osobno podpisaną umowę. 
Weterynarz sprawuje opiekę bieżąca nad tymi zwierzętami, sczepi, odrobacza, 
sterylizuje, kastruje. 

2. Opieka nad bezdomnymi kotami – zadanie realizowane poprzez konkurs, na który 
zgłaszało się przede wszystkim Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 
Stowarzyszenie miało za zadanie sterylizować, kastrować, dokarmiać oraz prowadzić 
opiekę weterynaryjną. 

3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, które uległy wypadkowi. Umowa podpisana 
również z Zakopiańskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. 

Spalarnie- nie ma takiej możliwości aby Urząd zajmował się zwierzętami domowymi ale 
Urząd przekazuje kontakt do spalarni. 

 
Środki pieniężne przekazywane przez Urząd miasta Zakopane: 
Na schronisko dla zwierząt kwota 62.000 zł rocznie, 40.000 zł na opiekę weterynaryjną, 
15.000 zł – na opiekę nad bezdomnymi kotami, 10.000 zł na czipowanie psów, 5.000 zł na 
dodatkowe usługi. 
W ciągu roku czipuje się ok 100 psów, jest to usługa bezpłatna, mimo to brak jest 
zainteresowania , być może dlatego, iż ludzie obawiają się opłat podatku od psa. 
 
Rozwinęła się dyskusja na temat edukacji zwierząt. Pan Naczelnik poinformował, iż edukacja 
jest jednym z elementów konkursu na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i stowarzyszenie 
samo ustala sobie zasady i sposób edukacji. 
 
Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały  w sprawie gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania ich bezdomności na rok 2015 
 
Pkt. 5. 
Pani Barbara Poje-Komenda i Pan Jarosław Jach wyjaśnili przyczynę dokonania zmian  w 
regulaminie dotyczącej kadencyjności Gminnej Rady. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapis dot. Gminnej Rady nie 
precyzuje liczby kadencyjności członków więc nie ma sensu jej ograniczać. 
 
Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/67/2011 Rady 
Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w Zakopanem. 
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PKT.6 
Pan Jarosław Jach przekazał informację na temat udziału w  Forum Rad Działalności Pożytku 
Publicznego, które odbyło się w dniach 9-10 grudnia 2014r. Spotkanie miało na celu 
rozpoczęcie pracy nad stworzeniem  modelowych  standardów  działania  Rad  Działalności  
Pożytku  Publicznego, funkcjonujących na różnych poziomach oraz zapoznanie się z dobrymi 
praktykami w zakresie funkcjonowania RDPP. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad powiatowych, gminnych i wojewódzkich, 
wymieniano się doświadczeniami. 
„Oprócz dopracowywania standardów z zakresu powoływania oraz działania rad, zajęto się 
przede wszystkim kwestiami dotyczącymi budowy regulaminów odpowiadających 
funkcjonowaniu danych podmiotów na poszczególnych poziomach – gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Określono kluczowe z perspektywy ich działalności zapisy, które zdaniem 
uczestników powinny obowiązywać i stanowić wzór dla tych, którzy chcieliby powołać 
RDPP. Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym z wyborem kandydatów (stąd 
wynikł projekt zmiany w regulaminie) , ich ocenie, zadaniom realizowanym przez rady czy 
też konsekwencjom wynikającym z zaniedbywania funkcji członka rady. Ponadto podczas 
spotkania zajęto się równie ważną kwestią, mianowicie komunikacją z otoczeniem  
i propozycjami praktyk poprawienia przepływu informacji między poszczególnymi 
podmiotami, z którymi RDPP współpracują lub mogłyby współpracować na co dzień.” 
 
Pani Barbara Poje-Komenda przekazała informację na temat udziału w Forum Rad 
Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w Lublinie w dniach 29-30 stycznia 
2015r. 
Na spotkaniu poruszano następujące sprawy: 

1) Zagwarantowanie głosu na posiedzeniach Rady Miasta dla Rad Pożytku Publicznego 
w sprawach potrzebnych do bieżącego funkcjonowania Rad. 

2) Obligatoryjne powoływanie Rady przez min. 6 organizacji. 
3) Efektywne wykorzystanie istniejących mediów. (czas antenowy 9 min) 
4) Sprecyzowanie w przepisach wiążących uprawnień RDPP. 
5) Uregulowanie dla członków Rad przepisy takie jak w Radach Miasta. 
6) Wprowadzenie rotacji wśród radnych miejskich. 
7) Przywrócenie kompetencji członków (działanie i doświadczenie). 
8) Przywrócenie kadencji Rady do 4 lat. (aby kadencja była równa z kadencją Rady 

Miasta). 
9) Możliwość dotarcia do sejmu poprzez maila. 

 
 
PKT.7. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 25.05.2015r. 
PKT.8 Na tym posiedzenie zostało zakończone.        
 
                                                                      
 Przewodnicząca Rady 
       Protokół sporządziła: 
         Agnieszka Makowska-Małaczek 

         Inspektor Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego                                                      Barbara Poje-Komenda                                              


