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PROTOKÓŁ NR XIV 
z posiedzenia  

Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 
w dniu 7 listopada 2008 r. 

 
 
Na posiedzeniu obecni byli: P. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, P. Małgorzata Broda – Członek Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Nowym Sączu, P. dr inŜ. Jerzy Jedliński – NiezaleŜny ekspert, P. Maria 
Malinowska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, P. Jacek Pająk – Starosta Powiatu Bocheńskiego, ks. Jacek Stryczek – Stowarzyszenie 
„WIOSNA”, P. Agata Szuta – Radna Województwa Małopolskiego, P. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy 
Szaflary, P. Małgorzata Pyka – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz 
Rady, P. Małgorzata Dulak – Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretariat Rady. 
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
Obrady o tworzył i prowadził P. Leszek Zegzda Współprzewodniczący Rady strony samorządowej. 
 
 
Ad I. Przyjęcie porządku obrad: 
 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad II. Wskazanie i udzielenie rekomendacji dla kandydata do Rady Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: 
 

Uczestnicy spotkania wskazali ks. Jacka Stryczka jako kandydata do nowego składu Rady 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekomendacji kandydatowi 
udzielono jednomyślnie. 
 
Ad III. Konsultacje „Wieloletnich Strategicznych Ram Odniesienia dla współpracy Samorządu 
Województwa Małopolskiego z sektorem pozarządowym na lata 2009-2013”:  

 
Uczestniczący w spotkaniu członkowie MRPP zaopiniowali pozytywnie przedstawiony 

dokument „Strategiczne Ramy Odniesienia dla współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego  
z sektorem pozarządowym na lata 2009-2013”. Zaapelowali takŜe o uwzględnienie dokumentu  
w budŜecie Województwa Małopolskiego oraz o uproszczenie nazwy programu. 

  
Program „Strategiczne Ramy Odniesienia dla współpracy Samorządu Województwa 

Małopolskiego z sektorem pozarządowym na lata 2009-2013” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Ad IV. Konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009 r.”: 

 
Do rocznego programu współpracy członkowie Rady zgłosili następujące uwagi: 

- zawnioskowano o zmianę Obszaru II (Profilaktyka i przeciwdziałanie uzaleŜnieniom). 
Stwierdzono, iŜ istniejące zapisy powodują brak otwartości programu w zakresie 
profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŜnieniom, zawęŜając program w Zadaniu II. 1 do 
profilaktyki uzaleŜnień wyłącznie wśród wychowanków domów dziecka Województwa 
Małopolskiego. Z kolei w Zadaniu II.2 „Trzeźwa Małopolska” poproszono  
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o uszczegółowienie priorytetów konkursu, stwierdzając, iŜ zapis „kontynuacja zadania z 
roku bieŜącego” jest mylący i sugeruje, Ŝe w 2009 roku będzie kontynuowana realizacja 
konkretnego projektu z 2008 roku; 

- zaproponowano rozszerzenie w Obszarze VII (Ekologia oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego) Zadania VII.4 „Przeprowadzanie akcji edukacyjnych podczas Dnia 
Ziemi i Sprzątania Świata” na szeroko rozumianą edukacje ekologiczną; 

- zawnioskowano o utworzenie nowego konkursu ofert związanego z dofinansowaniem 
zadań z zakresu współpracy międzynarodowej. 

 
Podczas omawiania programu dyskutowano takŜe nad koniecznością podjęcia przez samorząd 

województwa małopolskiego działań w zakresie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci  
i młodzieŜy związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Zwrócono takŜe uwagę na potrzebę 
uzupełniania zadań edukacyjnych szkoły skierowanych na przekazywanie uczniom wiedzy o programy 
edukacyjno-wychowawcze ukierunkowane na wychowanie w duchu wartości. Jest to obszar do 
działalności organizacji pozarządowych. Zwrócono uwagę, ze Województwo Małopolskie realizuje jeden 
z takich programów edukacyjnych pn. „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.  

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na rok 2009 stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
 

Ad V. Podsumowanie I kadencji Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego: 
 
Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie. 
 

Ad VI. Informacja nt. wyborów do Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego II kadencji: 
 
 Członkom Rady zaprezentowano nowe zasady dotyczące wyborów do MRPP w postaci 
głównych zmian w stosunku do zasad odnoszących się do obecnej kadencji: 
 

SKŁAD RADY: 
 

1. Zaproponowano, aby w skład strony samorządowej zamiast 2 przedstawicieli Komisji Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej wchodził jeden przedstawiciel tej komisji oraz drugi przedstawiciel 
innej Komisji SWM wskazanej przez Sejmik Województwa Małopolskiego, zaangaŜowany  
w działalność organizacji pozarządowych. 

2. Zaproponowano przedstawiciela Wojewody zamiast przedstawiciela starostów. 
3. 2 niezaleŜni eksperci zapraszani do Rady będą przez Marszałka, ale wskazani będą przez 

strony pozarządowa i samorządową (po jednym ekspercie reprezentującym kaŜdą stronę). 
 

REGULAMIN PRACY RADY: 
 

1. WydłuŜono kadencję Rady z 2 lat do 4. 
2. Uzupełniono regulamin o zapisy w sprawie uzupełniania składu rady w razie śmierci członka 

Rady lub rezygnacji z funkcji. Proponuje się uzupełnianie w kolejności wyników wyborów. 
3. Doprecyzowano wymianę na stanowisku Współprzewodniczącego oraz przedstawicieli strony 

samorządowej w związku z wygaśnięciem kadencji samorządowej. 
4. Doprecyzowano obowiązki Członka Rady w zakresie komunikowania się z organizacjami 

pozarządowymi, konsultowania z nimi tematów będących przedmiotem obrad Rady oraz 
składania sprawozdania ze swojej pracy w Radzie. 
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ZASADY WYŁANIANIA CZŁONKÓW RADY 
 

1. Powoływana Rada będzie reprezentowana przez 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
po jednym z kaŜdego z 5 okręgów. Tym samym Rada zmieni swój charakter, przestanie być 
gronem ekspertów, a stanie się zespołem przedstawicieli reprezentujących subregionalnie 
organizacje pozarządowe. Zaproponowano podział Województwa Małopolskiego na 
następujące okręgi: 
I. Okręg Kraków obejmujący: miasto Kraków oraz powiat krakowski, proszowicki, 

miechowski, wielicki, myślenicki; 

II. Okręg Nowy Sącz obejmujący: miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki, 
limanowski; 

III. Okręg Tarnów obejmujący: miasto Tarnów, powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, 
bocheński; 

IV. Okręg Oświęcim obejmujący: powiat oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski; 

V. Okręg Nowy Targ obejmujący: powiat: suski, tatrzański, nowotarski. 

 
Graficzny podział okręgów: 

 

 
 

2. Członkowie zobowiązani będą do konsultowania spraw waŜnych dla Rady z organizacjami 
pozarządowymi ze swojego okręgu oraz zobowiązani będą, co roku do składania sprawozdań 
ze swojej działalności w Radzie. 

3. Zaplecze organizacyjne do wykonywania obowiązków członka rady zapewnią Centra 
szkoleniowo-doradcze. 

 
Uczestnicy spotkania zaopiniowali pozytywnie zaproponowane zmiany dotyczące zasad wyboru 

i pracy MRPP nowej kadencji, zgłaszając dodatkowe propozycje: 
1. zaproponowano, aby z uwagi na ilość zarejestrowanych i działających w Krakowie organizacji 

pozarządowych Okręg Kraków posiadał w Radzie 3 przedstawicieli; 
2. w związku z propozycją z pkt. 1 naleŜy powiększyć skład strony samorządowej o dwóch 

przedstawicieli. Zaproponowano, aby utrzymać w Radzie reprezentanta Konwentu Starostów 
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oraz doprosić jeszcze jednego przedstawiciela Komisji SWM wskazanego przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego 

3. zaproponowano, aby niezaleŜni eksperci pełnili funkcje doradcze bez prawa głosu; 
4. zasugerowano, aby rozbudować portal internetowy dotyczący MRPP. 

 

Ad VII. Wolne wnioski: 
 

Wójt Stanisław Ślimak zawnioskował o uczczenie pamięci s.p. dr Pawła Gizberta-Studnickiego. 
Zaproponowano, aby ustanowić nagrodę imienia dr Pawła Gizberta-Studnickiego, którą honorowani 
byliby działacze małopolskiego sektora pozarządowego, którzy wspierają budowę i rozwój 
małopolskiego sektora pozarządowego oraz świadomość obywatelską Małopolan i ich poczucie 
odpowiedzialności za losy regionu. 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Urzędu 
Kraków, dn. 12 listopada 2008 r. 
 
 
 
 
 

       Leszek Zegzda  
 ..................................................    .................................................. 
 Współprzewodniczący           Współprzewodniczący 

    strony pozarządowej             strony samorządowej 
 
 
 

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

 


