
 1 

PROTOKÓŁ NR XII 
z posiedzenia  

Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 
w dniu 6 listopada 2007 r. 

 
 
Na posiedzeniu obecni byli: P. Leszek Zegzda –  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, P. Jacek Zieliński – Współprzewodniczący Rady 
strony pozarządowej, P. Małgorzata Broda – Członek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”  
w Nowym Sączu, P. Jacek Pająk – Starosta Powiatu Bocheńskiego, P. Małgorzata Pyka – Koordynator 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady, P. Małgorzata Dulak – Sekretariat 
Rady. 
oraz zaproszeni goście: P. Artur Paszko Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.  
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Obrady o tworzył i prowadził P. Jacek Zieliński Współprzewodniczący Rady strony pozarządowej. 
 
 
Ad I. Przyjęcie porządku obrad: 
 

Prowadzący posiedzenie Pan Jacek Zieliński zaproponował rozpoczęcie spotkania od punktu III 
porządku obrad. 

 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad II. Podsumowanie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 
roku:  

Opracowane podsumowanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w 2007 roku stanowi załącznik numer 2 do protokołu i dostępne będzie na stronie internetowej 
www.malopolskie.pl/ngo, w dziale Program współpracy. 
 
Ad III. Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008: 
 
 Członkowie Rady uczestniczący w spotkaniu zgłosili następujące uwagi do projektu Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na 2008 rok (projekt Programu stanowi załącznik numer 3 do protokołu): 

- przywrócenie konkursu „Wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach”, 

- w konkursie „Małopolska Gościnna” winien być utrzymany priorytet dotyczący szlaku 
architektury drewnianej, 

- w ramach utworzenia platformy współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami samorządów 
terytorialnych Małopolski oraz wsparcia potencjału sektora pozarządowego na terenie całego 
województwa, zaproponowano aby samorząd województwa wsparł finansowo gminy i powiaty 
Małopolski, zainteresowane działaniami na rzecz aktywizacji i wzmocnienia potencjału 
małopolskiego sektora pozarządowego, poprzez podpisanie w tym celu stosownych 
porozumień o współpracy. RozwaŜono takŜe moŜliwość napisania wspólnego projektu do PO 
KL na zadania związane z budową w Małopolsce regionalnej sieci wsparcia dla organizacji 
pozarządowych. 
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Ad IV. Sprawy bieŜące: 
 

Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć śp. dr Pawła Gilberta – Studnickiego, członka 
MRPP, aktywnego działacza społecznego, rzecznika organizacji pozarządowych, zawsze gotowego do 
pomocy i doradztwa, szczerze oddanego idei budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Na spotkaniu członkowie MRPP ustalili, Ŝe: 

1. NaleŜy zwrócić się do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie: 
� uruchomienia procedury uzupełnienia składu Rady w związku ze śmiercią dr Pawła 

Gilberta – Studnickiego; 
� zmiany Regulaminu działalności MRPP, dotyczącej: 

a) innej zasady liczenia kworum posiedzeń – zaproponowano, aby kworum nie 
stanowiło obecności „połowy składu Rady przedstawicieli reprezentujących 
kaŜdą ze stron” (tj. stronę samorządową oraz pozarządową) zgodnie z § 5 
ust. 3 Regulaminu Działalności MRPP, ale aby waŜność posiedzeń stanowił 
fakt powiadomienia całego składu Rady; 

b) zaproponowano aby spotkania Rady odbywały się raz w miesiącu  
z zastosowaniem zasady waŜności posiedzeń liczonej od momentu 
powiadomienia całego składu Rady, natomiast raz na kwartał winno odbyć 
się spotkanie podsumowujące, którego kworum będzie stanowić połowa 
składu Rady przedstawicieli reprezentujących kaŜdą ze stron; 

c) zaproponowano równieŜ aby opracować nowy model funkcjonowania MRPP 
– bonifikaty zachęcające członków Rady do czynnego uczestnictwa  
w posiedzeniach. 

2. Nowy skład Rady powinien uwzględniać regionalną reprezentację sektora pozarządowego. 
Ponadto Rada podtrzymała decyzję o nie rozwiązywaniu jej mimo upływu kadencji (styczeń 2008), 
w związku ze zmianami, jakie wprowadzi nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie. Według obecnie obowiązującego projektu nowelizacji ww. ustawy, działalność 
tego typu gremiów, w tym szczegółowy sposób ich powoływania będzie regulowany konkretnymi 
zapisami. Ustalono równieŜ, iŜ w przypadku przedłuŜającego się terminu wejścia w Ŝycie 
przedmiotowej nowelizacji, tj. więcej niŜ 1 rok, uruchomiona zostanie procedura powołania nowego 
składu Rady II kadencji. 
 
Ponadto, podczas omawiania spraw bieŜących obecni na posiedzeniu Członkowie Rady: 

- zapoznali się z prośbą Izby Skarbowej zawartą w piśmie skierowanym do MRPP,  
a dotyczącą rozpropagowania w środowisku pozarządowym informacji o zmianach  
w przekazywaniu 1% podatku. Jak wynika z nadesłanego pisma organizacje posiadające 
status poŜytku publicznego, które mogą ubiegać się o odpisy z 1% podatku, muszą  
w terminie do 20 listopada przesłać do właściwych im Urzędów Skarbowych (tzn. zgodnie  
z przynaleŜnością terytorialną) numery swoich kont bankowych. Zgodnie z nowymi 
zasadami, od 2008 roku 1% podatku będzie przekazywany na konto uprawnionej 
organizacji pozarządowej, wskazanej przez podatnika, bezpośrednio przez Urzędy 
Skarbowe. Pani Małgorzata Pyka Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi 
poinformowała, iŜ w celu rozpropagowania powyŜszej informacji zostały podjęte 
następujące środki: komunikat zamieszczono na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego oraz opracowano bazę adresów email organizacji opp, do których 
została wysłana przedmiotowa informacja; 

- zapoznali się z opinią radców prawnych na temat moŜliwości zwracania kosztów dojazdu 
na posiedzenia Rady, Członków z poza Krakowa; 
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- rozwaŜyli moŜliwość przekazania prowadzenia sekretariatu Rady w formie powierzenia 
zadania publicznego, organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu 
ofert; 

- rozwaŜyli moŜliwość przekazania organizacji konferencji Małopolskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych, organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert,  
z zastrzeŜeniem, Ŝe będą to konferencje organizowane w terenie; 

- wskazali Panią Małgorzatę Brodę, jako reprezentanta Rady w Kapitule Nagrody Samorządu 
Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”; 

- podtrzymali decyzję, Ŝe najbliŜsze grudniowe posiedzenie Rady zostanie poświęcone 
wdraŜaniu PO KL w województwie Małopolskim. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele 
trzech działających w Małopolsce Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
społecznego (Kraków, Tarnów i Nowy Sącz). 

 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Urzędu 
Kraków, dn. 20 listopad 2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacek Zieli ński       Leszek Zegzda  
.....................................................   .................................................. 
     Współprzewodniczący                   Współprzewodniczący  
       strony pozarządowej                   strony samorządowej 
 
 
 
 

 Małgorzata Pyka  
…………………………………..… 
 Sekretarz Rady 

 


