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PROTOKÓŁ  Nr  6/06 
z posiedzenia 

Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 
w dniu 17 listopada 2006 r. 

 
 

 Na posiedzeniu obecni byli: P. Jan Bereza – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej (nieobecny podczas omawiania punktu I), P. Jacek 
Zieliński – Współprzewodniczący Rady strony pozarządowej, Małgorzata Broda – Członek Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Nowym Sączu, P. dr inż. Jerzy Jedliński – Niezależny Ekspert (nieobecny 
podczas omawiania punktu I), P. Krzysztof Kaczmarski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego (nieobecny 
podczas omawiania punktu I), P. Maria Malinowska – Radna Województwa Małopolskiego, P. dr Paweł 
Gizbert – Studnicki – Członek Zarządu Fundacji „Instytut Studiów Strategicznych”, P. Stanisław Ślimak – 
Wójt Gminy Szaflary, P. Elżbieta Zięba – Radna Województwa Małopolskiego, P. Małgorzata Pyka – 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady, Małgorzata Dulak – 
Sekretariat Rady. 
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 
 Obrady otworzył i prowadził P. Jacek Zieliński – Współprzewodniczący Rady strony 
pozarządowej.  

 
 
Ad I Przyjęcie porządku obrad: 

 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 Członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
 

 Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad II Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007: 
 

 W trakcie konsultacji nad dokumentem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2007 rok zgłoszono następujące uwagi: 

1. Po opracowaniu i przyjęciu przez samorząd województwa małopolskiego strategii 
wykorzystania środków w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 powinien zostać zaktualizowany  
o elementy tej strategii. 

2. Program współpracy na rok 2007 powinien zostać uzupełniony o harmonogram ogłaszania 
konkursów ofert. 

3. Do Programu współpracy na rok 2007 powinien zostać opracowany dodatkowy dokument 
pokazujący sposób finansowania poszczególnych działań programu (związek programu  
z budżetem województwa na 2007 rok). 

4. Wśród priorytetów powinny zostać uwzględnione projekty związane ze współpracą 
międzyregionalną. 

5. Uwagi szczegółowe dotyczące programu: 
a. Zadanie I.4 „Poprawa kondycji rodziny małopolskiej” przesunąć na miejsce zadania I.1. 

Rozbudować to zadanie o priorytety: 
i. pomoc rodzinom wielodzietnym; 

ii. wspieranie poradnictwa rodzinnego; 

iii. wspieranie pogotowi rodzinnych; 
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b. Zadanie II.1. Wprowadzić priorytet: „działania na rzecz osób uzależnionych”. 

c. Zadanie III.1. Wprowadzić priorytety: 
i. pomoc dla osób z chorobami psychicznymi; 

ii. wspieranie opieki paliatywnej; 

d. Zadanie V.1. Rozważyć możliwość fundowania stypendiów dla lekarzy w czasie 
specjalizacji. 

e. Zadanie VIII.1. Wprowadzić priorytet: „wsparcie dla rolników i gospodarstw 
rodzinnych”. 

f. Priorytet IV, działanie II. Uzupełnić wybrane formy współpracy o udział przedstawicieli 
organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych. 

6. Postulat, aby we wdrażanie komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki zostały włączone 
także inne instytucje oprócz WUP np. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

 
 
Ad III Omówienie zmian w ustawach związanych ze współpracą z trzecim sektorem (ustawia  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawa o fundacjach): 
 
 Pan dr Paweł Gilbert – Studnicki przedstawił uczestnikom posiedzenia i zrelacjonował obecne etapy 
zmian legislacyjnych obu ustaw. Przekazał także informacje, że obecnie projekty ustaw przekazano do 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 
 
 
Ad IV Sprawy bieżące: (m.in. informacja o kolejnym Małopolskim Forum Organizacji 
Pozarządowych, promocja MRPP- logo Rady): 
 
 Uczestników posiedzenia poinformowano i zaproszono na kolejną konferencję VII Małopolskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych. 
Ponadto Rada zaakceptowała przedstawiony projekt loga, który stanowi załącznik do protokołu. 
 Z uwagi na fakt, że było to ostatnie posiedzenie Rady w dotychczasowym składzie P. Jan Bereza  
w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego złożył podziękowania członkom strony samorządowej 
za dotychczasową współpracę oraz za ich wkład w rozwój małopolskiego społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Zarządu 
Kraków, dn. 20 listopada 2006r. 
 
 

 

Jan Bereza       Jacek Zieliński 
……………………………………..    …………………………………… 

Współprzewodniczący       Współprzewodniczący 
strony samorządowej      strony pozarządowej 

 
Małgorzata Pyka 

……………………………………… 
Sekretarz Rady 


