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Protokół Nr 4/14 
z  posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 
 
 

             W dniu 18 sierpnia 2014r 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) 
 
 
Wprowadzenie 
 
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, zatwierdzenie 
porządku obrad, 
2.  Zatwierdzenie protokołu  obrad z dnia  26 maja 2014r. z  posiedzenia , 
3.  Udzielenie informacji przez Panią Agnieszkę Sługocką Kierownika Biura współpracy 
Europejskiej w sprawie zweryfikowania zasad wydatkowania środków europejskich w latach 
2014-2020 w aspekcie dot. finansowania wkładu własnego do projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  możliwych  
do realizacji przez organizacje pozarządowe. 
4.  Udzielenie pełnej informacji  nt. potrzeby  założenia  obywatelskiego centrum spraw 
społecznych przez Pana Sekuradzkiego i dyskusja na ten temat. 
5. Przekazanie szczegółowych informacji na temat szkolenia,  „z zakresu mechanizmów 
współpracy finansowej w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy 
finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań 
publicznych” przez Panią Urszulę Pająk – Albrzykowską. 
6. Dyskusja i wolne wnioski. 
7.  Zakończenie obrad. 
 
PKT.1 Z powodu nieobecności Pani Urszuli Pająk-Albrzykowskiej wycofano pkt.5   
z porządku obrad i przeniesiono na kolejne posiedzenie Rady. 
 
PKT.2 Odczytano protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 
dnia 26 maja 2014r. Protokół został przyjęty. 
 
PKT.3 Pani Przewodnicząca Barbara Poje-Komenda przywitała Panią Agnieszkę Sługocką, 
Kierownik Biura Współpracy Europejskiej, która przedstawiła informacje w sprawie  
zweryfikowania zasad wydatkowania środków europejskich w latach 2014-2020 w aspekcie 
dot. finansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego,  możliwych do realizacji przez organizacje 
pozarządowe. 
 
Udzielenie informacji przez Panią Agnieszkę Sługocką o funduszach europejskich, z których 
mogą korzystać organizacje pozarządowe w Nowej Perspektywie. Przedstawienie materiałów 
dydaktycznych:  
- Omówienie programów operacyjnych: 2007-2014 i 2014-2020. 
Trwają negocjacje z Unią Europejską, z województwami, obecnie brak wytycznych dla 
programu 2014-2020  
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 
- Przedstawienie różnic pomiędzy poprzednią perspektywą finansową a nową.  
- Przedstawienie perspektywy finansowania w subregionie podhalańskim (powiat nowotarski, 
suski, tatrzański) 
- Omówienie sytuacji finansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich, możliwych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Informacja 
gdzie szukać środków w dużych programach, ponieważ nie wszystkie organizacje spełniają 
wymagania.(załącznik nr 2) 
Pani Agnieszka Sługocka poinformowała, iż małe granty często rozlicza się pracą 
wolontariuszy jako wkładu własnego. Pani Barbara Poje-Komenda zwróciła uwagę na brak na 
terenie Zakopanego centrum wolontariatu, który koordynowałby pracę wolontariuszy. 
 
Pani Agnieszka Sługocka przedstawiła priorytety w Programie Operacyjnym: 

• priorytet związany z rynkiem pracy (dwa rodzaje priorytetów: inwestycyjny i nie 
inwestycyjny 

• priorytet związany ze szkoleniami, przygotowaniem zawodowym dla osób młodych, 
osób powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych. 

W obecnej chwili Urząd Miasta Zakopane realizuje projekt dla osób dotkniętych problemem 
wykluczenia społecznego (można otrzymać komputer, internet na okres 5 lat). 

• priorytet-efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji czyli 
„zdrowe starzenie się”. Będzie możliwość aplikacji przez organizacje pozarządowe na 
tzw. projekty upowszechniające ideę aktywnego i zdrowego starzenia się. 

 
Kolejny priorytet: 

• poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• projekty związane z rozwojem ekonomii społecznej, zwrócono uwagę na projekty 
rozbudowy życia organizacji pozarządowej. Środki finansowe na te zadania w ramach 
tego projektu mają sprzyjać rozbudowie współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a samorządami; 

• innowacja społeczna i współpraca międzynarodowa (wymiana doświadczeń, wspólne 
działania). 

• inteligentny rozwój – internet, nowoczesne techniki związane z internetem. 
• projekt Polska Cyfrowa, dostęp do usług elektronicznych 

 
Pan Tomasz Węglarczyk zwrócił uwagę, iż w Zakopanem nie ma zapewnionego 

maksymalnego bezpieczeństwa pod względem służb policyjnych, czy ratownictwa 
medycznego w pryzmacie miasta turystycznego. Taki problem pojawia się w związku  
z sytuacją, iż liczba policjantów oraz ratownictwa medycznego uzależniona jest od ilości 
mieszkańców. 
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Na pytanie Pana Jarosława Jacha czy jest informacja na dzień dzisiejszy jak 
wykorzystane zostały środki w starej perspektywie, Pani Agnieszka Sługocka poinformowała, 
iż na stronie internetowej na bieżąco pojawia się raport pn. Realizacja Narodowej Strategii 
Spójności. Niewykorzystane środki zostają przesuwane na inne działania, „mixowane”. 
 

 Pan Jarosław Jach zapytał ,czy Gmina będzie występować o dofinansowanie energii 
odnawialnej.. ? 
Pani Agnieszka Sługocka poinformowała, iż Miasto otrzymało dotację 3 lata temu w 
wysokości 5mln zł, 85% dofinansowania na solary do inwestycji ale nie można było w 
budynku prowadzić działalności gospodarczej i większość osób zrezygnowało. 
 Priorytetowo traktowana jest energia odnawialna, pomy ciepła. 
 
 

Pani Agnieszka Sługocka opowiedziała o Małopolskim Regionalnym Programie 
Operacyjnym. Będzie dostępny szereg priorytetów dla organizacji pozarządowych. Urząd 
Miasta Zakopane ma priorytet, który jest powiązany z cyfrową polską i nazywa się cyfrowa 
małopolska, np. rozwój i udostępnianie zasobów gromadzonych przez instytucje sektora 
publicznego, rozwój usług, dla ngo i osób fizycznych, instytucji,  tworzenie wszelkiego 
rodzaju baz danych, archiwizacja cyfrowa swoich zasobów. Udostępnianie swoich usług 
drogą internetową.  
Jest też priorytet związany z gospodarką dla ngo np.; tworzenie i rozwój sfer aktywności 
gospodarczej, instytucjonalności, kulturalnej, zdrowotnej. 
 
 

Pan Tomasz Węglarczyk zadał pytanie dlaczego Miasto Zakopane tak słabo wypadło 
jeżeli chodzi o projekt „ orliki”. 
Pani Agnieszka Sługocka poinformowała, iż zabrakło możliwości, chęci dyrektorów szkół, 
brak działek, które by można było zagospodarować… 
Miasto Zakopane otrzymało dofinansowanie na dokumentację na ścieżki rowerowe, ale jest 
problem ze znalezieniem działek, które gmina by mogła utwardzić. Bariery tworzą ludzie, jest 
problem z uproszczeniem. 
  
Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Agnieszka Sługocka zachęciła do składania 
wniosków na budżet obywatelski. 
 
 PKT.4 
Pan Andrzej Sekuradzki poinformował o potrzebie założenia obywatelskiego centrum spraw 
społecznych. Rada Pożytku Publicznego realizuje szereg zadań społecznych ale nadal brak 
jest rozeznania w liczbie, ilości organizacji pozarządowych, które istnieją.  
Nadzór nad rejestrem stowarzyszeń prowadzi Starostwo, a wykaz stowarzyszeń działających 
na terenie powiatu tatrzańskiego nie jest aktualny (znajdują się m.in. organizacje, które już nie 
istnieją). 
Pan Andrzej Sekuradzki poruszył problem niepełnosprawności, która wymaga trwałego, 
ciągłego wsparcia (szkolenia, turnusy, rehabilitacje). 
Istnieje duża dysproporcja pomiędzy organizacjami zajmującymi się tematem 
niepełnosprawności. Wszystko zależy od ścisłej współpracy organizacji pozarządowych  
z samorządami. 
 
Idea utworzenia małopolskiego centrum spraw społecznych polega na utworzeniu takiej 
organizacji, która utrzymywała by się praktycznie sama. Można by było skorzystać z projektu 
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fundusz inicjatyw obywatelskich. Potrzebna jest minimalna infrastruktura, która by była 
potrzebna do tego aby mogła ta organizacja koordynować działania. 
 Jest dużo chętnych młodych ludzi, którzy znają się na różnych sprawach, na pisaniu wniosku  
Wolontariusz to osoba, która w pełni się angażuje, to praca dobrej woli. 
Aby utworzyć centrum spraw społecznych potrzebny jest lokal o powierzchni ok 90 m2 , na 
spotkania, mini szkolenia. Pan Andrzej Sekuradzki poinformował, iż w marcu ogłaszane są 
małe granty z FIO i można by było skorzystać.  
 
Rada zwróciła się z prośbą o uporządkowanie bazy danych organizacji pozarządowych oraz 
Rady Pożytku Publicznego na stronie Urzędu Miasta Zakopane oraz uaktualnienie wykazu 
stowarzyszeń działających na terenie powiatu tatrzańskiego na stronie powiatu. 
  
Pkt.6 
Pan Jarosław Jach przedstawił problem zaśmiecania miasta przez reklamy i brak podjęcia 
uchwały o Parku Kulturowym przez Radę Miasta Zakopane. 
 
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  
 


