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PROTOKÓŁ nr 2/2019 

z posiedzenia 
Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji 

w dniu 21 października 2019 r. 
 
 
Na posiedzeniu obecni byli:  
 
 Strona administracji:  

 Dawid Puszko – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu; 
 Małgorzata Dulak - Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
 Monika Seweryn – Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich; 
 Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego; 
 

 Strona pozarządowa:  
 Ireneusz Hyra – okręg m. Kraków; 
 Jakub Kucharczuk – okręg m. Kraków; 
 Paweł Pawłowski – okręg krakowski; 
 Izabela Miłkowska – okręg oświęcimski; 
 Adam Flaga – okręg tarnowski; 
 Barbara Dziwisz – okręg nowotarski. 

 
 Gość: 

 Joanna Urbanowicz – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 

I. Powitanie i przyjęcie porządku obrad. 

 
Pan Dawid Puszko Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu powitał przybyłych członków Rady  
w imieniu Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, który ze względu  
na inne obowiązki służbowe nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu. Następnie Dyrektor stwierdził 
kworum i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 2). 

 
II. Wybór współprzewodniczącego Rady strony pozarządowej. 

 
Pan Dawid Puszko zaznaczył, że ze względu na fakt, iż Pani Anna Pieczarka Członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego została wybrana na posła Sejmu RP, wybór współprzewodniczącego 
strony samorządowej odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Rady. Następnie Pan Ireneusz Hyra 
zgłosił kandydaturę Pani Barbary Dziwisz na współprzewodniczącą strony pozarządowej. Innych 
kandydatów nie zgłoszono, a kandydatura Pani Barbary została poddana pod głosowanie Rady  
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i została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich (w głosowaniu jawnym na 10 osób uprawnionych  
do głosowania 10 głosowało „za”). Wobec powyższego Pan Dawid Puszko przekazał dalsze 
prowadzenie obrad nowej współprzewodniczącej.  
 

III. Opiniowanie Strategii Województwa „Małopolska 2030”. 
 

Punkt zreferowała Pani Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. 

Przedstawiła wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz założenia Strategii Województwa Małopolskiego. 

Następnie podczas dyskusji nad dokumentem uwagę zgłosił Pan Adam Flaga, który zwrócił się  

z prośbą o ujęcie w Strategii doświadczenia zdobytego przez Lokalne Grupy Działania funkcjonujące 

na obszarze Małopolski, które przez długi okres prowadzonych działań wypracowały zasady 

współpracy samorządów na poziomie lokalnym. Tym samym złożył formalny wniosek, by  

w Obszarach Strategicznych Interwencji (OSI) wykorzystać potencjał Lokalnych Grup Działania przy 

współpracy z samorządami i wyłonić obszary wymagające interwencji. Powyższy wniosek został 

poddany pod głosowanie. Głosami: 6 za i 4 wstrzymującymi się, został przyjęty do uwzględnienia  

w opinii Rady. 

Następnie pod głosowanie został poddany, przedstawiony Radzie, Projekt Strategii „Małopolska 

2030”. W głosowaniu jawnym, na 10 osób uprawnionych do głosowania, 9 głosowało „za”, przy 

jednym głosie wstrzymującym się, Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożony Projekt Strategii. 

 

IV. Opiniowanie Programu współpracy z NGO na rok 2020 
 

Pan Dawid Puszko przedstawił projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 
2020, w tym wskazał na zmianę struktury Programu, tj. odejście od literalnego wymieniania  
w Programie otwartych konkursów ofert, na rzecz wprowadzenia planowanych do realizacji zadań  
w poszczególnych obszarach priorytetowych. Powyższe pozwoli na większą elastyczność Programu,  
a co za tym idzie ograniczy liczbę zmian Programu współpracy z NGO w ciągu roku. 

Następnie Pani Barbara Dziwisz otworzyła dyskusję nad projektem uchwały SWM w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W wyniku 
przeprowadzonej dyskusji nie zgłoszono formalnych wniosków. 

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały SWM  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  
W głosowaniu jawnym na 10 osób uprawnionych do głosowania 10 głosowało „za”. 
 

V. Sprawy bieżące (wybór przedstawicieli Rady do Kapituł Nagród: Amicus Hominum  
i Kryształy Soli; wybór reprezentantów do Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności 
Pożytku Publicznego). 

 

Pani Małgorzata Dulak przedstawiła informację na temat Nagród „Kryształy Soli” i Amicus Hominum. 

Następnie Pani Barbara Dziwisz, zadeklarowała swoje uczestnictwo w Kapitułach obydwu Nagród.  

Jej kandydatura została jednogłośnie przyjęta przez obecnych członków.  

W dalszej części posiedzenia Pan Dawid Puszko przedstawił informację dotyczącą Konwentu 

Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, członkowie Rady zapoznani zostali  

z Regulaminem Konwentu, który przewiduje, że daną wojewódzką radę reprezentuje w Konwencie 

czterech przedstawicieli (dwóch ze strony pozarządowej, tj. przedstawiciel i zastępca oraz dwóch  
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ze strony samorządowej, tj. przedstawiciel i zastępca). Pan Ireneusz Hyra, zadeklarował swój udział  

w Konwencie jako przedstawiciel, natomiast Pan Jakub Kucharczuk, zadeklarował swój udział  

w Konwencie jako zastępca. Ich kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte przez obecnych członków. 

Wybory przedstawiciela i zastępcy strony samorządowej, zdecydowano przełożyć na kolejne 

posiedzenie Rady. 

 
Wnioski z posiedzenia: 
Podczas posiedzenia został zgłoszony wniosek Rady, aby rozpoznać czy istnieje możliwość, aby  
w skład Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 został powołany przedstawiciel Małopolskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. W przypadku zaistnienia sprzyjających okoliczności, 
przedstawicielem z ramienia Rady będzie Pan Adam Flaga. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła: 
Monika Seweryn 

Sekretariat Rady 
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 
 
 
 
Protokół zatwierdziła: 
Małgorzata Dulak 

Sekretariat Rady 
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 
 
 
 

      Barbara Dziwisz 

…………….....................................  
Współprzewodnicząca strony pozarządowej 

 
 
 

 


