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Protokół Nr 8/14 

z   posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 

             W dniu 11 maja 2015r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło się  

posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 

W spotkaniu udział wzięli: 

1. Jarosław Jach 

2. Barbara Poje-Komenda 

3. Andrzej Sekuradzki  

4. Bożena Solańska 

5. Tomasz Węglarczyk  

Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 

W spotkaniu uczestniczyła również: Pani Joanna Staszak - Naczelnik Wydziału 

Kultury i Popularyzacji Zakopanego oraz Pani Joanna Posadzka-Gil – Pełnomocnik 

Burmistrza, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

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 protokołu  obrad z dnia  23 lutego 2015r. 

2.a. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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. 

3.  Spotkanie z Panem mgr Marianem Matusiakiem z Małopolskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego przy Marszałku Marku Sowie. 

4.  Przekazanie informacji na temat spotkania, które odbyło się 8 kwietnia 2015r. w Urzędzie 

Miasta Zakopane w sprawie zmian dot. wyborów do Rady.  

5. Ponowne opiniowanie 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. (zmiana w 

paragrafie 9). 

6.  Dyskusja i wolne wnioski. 

7.   Zakończenie obrad. 

Zatwierdzono porządek obrad. 

 

PKT.2. Zatwierdzono protokół z dnia 23 lutego 2015r. 

  

PKT.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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 przedstawiła Pani Joanna Posadzka-Gil – Pełnomocnik Burmistrza: 

W  związku z planowanymi zmianami  w  sposobie realizacji zadań z zakresu  profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz  wspierania rodziny  niezbędnym 

jest  wprowadzenie zmian do uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Miasta  

Zakopane z  organizacjami pozarządowymi w  roku 2015.  Zmiany  te  następują poprzez 

dodanie lit i) w zakresie  zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz lit j), k), l) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. 

Z uwagi na zwiększenie zadań  i konieczność zapewnienia finansowania, ulega zmianie  
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również łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.  W drodze 

otwartego konkursu dla  organizacji pozarządowych  na działania w zakresie prowadzenia 

placówki wsparcia dziennego w  2015r   zagwarantowane zostaną środki w kwocie 60 tysięcy 

złotych,  a na zadania z zakresu narkomanii w kwocie 20 tysięcy  złotych. 

 

Rozpoczęła się m.in. dyskusja na temat środków, które mogą być przeznaczone na świetlice 

środowiskowe oraz na placówki wspierania dziennego. Zadania te ogłaszane są w drodze 

konkursu, sporządzane są umowy na podstawie których Urząd kontroluje wykonanie zadania. 

Konkurs jest również ogłaszany na wyjazdy-kolonie dla dzieci na tych samych zasadach. 

 

Przyjęto jednogłośnie projekt uchwały. 

 

PKT.3. Pani Barbara Poje-Komenda poinformowała, iż Pan Marian Matusiak nie będzie mógł 

uczestniczyć w posiedzeniu z powodu choroby. 

 

PKT.4. Pani Barbara Poje-Komenda i Pan Jarosław Jach przekazali informację na temat 

spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta w dniu 8 kwietnia 2015r. W spotkaniu 

uczestniczyli Pani Barbara Poje-Komenda, Pan Jarosław Jach, Pani Joanna Staszak – 

Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego, Pan Maciej Tokarz – inspektor 

Biura Prawnego Urzędu Miasta Zakopane oraz Zastępca Burmistrza – Pani Agnieszka 

Nowak-Gąsienica. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie przyczyny dokonania zmian  w 

regulaminie dotyczącej kadencyjności Gminnej Rady.  

Członkowie Gminnej Rady przekazali, że 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.  

Pani Barbara Poje-Komenda poinformowała, iż w imieniu Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego złożone zostało pismo do Urzędu Miasta Zakopane w w/w sprawie. 

 

PKT.5. Pani Barbara Poje-Komenda odczytała punkt. dot. 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. (zmiana w paragrafie 9). 

„§ 9. Kadencja Rady trwa dwa lata.  Członek Rady nie może sprawować stanowiska 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego dłużej niż dwie kolejne kadencje.” 

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. 

PKT.6. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 17.08.2015r. 

PKT.8 Na tym posiedzenie zostało zakończone.        

 

                                                                      

 Przewodnicząca Rady 
       Protokół sporządziła: 

        Joanna Staszak 

        Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego                                                      Barbara Poje-Komenda                                              


