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PROTOKÓŁ  Nr  10/07 
z posiedzenia 

Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego 
w dniu 18 maja 2007 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. Ewa Dziadyk (w zastępstwie P. Anny Dymnej) – 
Fundacja „Mimo Wszystko”, P. dr inż. Jerzy Jedliński – Niezależny Ekspert, P. Jacek Pająk – Starosta 
Powiatu Bocheńskiego, P. Waldemar Rataj – Niezależny Ekspert, Ks. Jacek Stryczek – Prezes 
Stowarzyszenia „WIOSNA”, P. dr Paweł Gilbert – Studnicki – Członek Zarządu Fundacji „Instytut 
Studiów Strategicznych”, P. Agata Szuta – Radna Województwa Małopolskiego,  P. Małgorzata Pyka – 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady, P. Małgorzata Dulak – 
Sekretariat Rady. 
oraz zaproszeni goście: P. Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, P. 
Tomasz Kasprzyk – Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.  
 
 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 Obrady otworzył i prowadził P. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, 
Współprzewodniczący Rady.  
 
 
Ad I Przyjęcie porządku obrad: 

 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 Członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
 

 Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad I Stan przygotowań do wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce: 

 
Stan przygotowań do wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce omówił 

goszczący na posiedzeniu Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Pan 
Dyrektor przedstawił pokrótce na jakim etapie są obecne negocjacje oraz poinformował, iż planuje się 
aby w podkomitecie monitorującym zasiadali trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dyrektor 
WUP przekazał również informację, że pierwsze konkursy w ramach PO KL powinny zostać ogłoszone 
na przełomie października i listopada 2007 r., niemniej jednak daty te uzależnione są od ustaleń, co do 
kształtu ostatecznych dokumentów programowych PO KL, które zapadają na szczeblu centralnym. 

Obecny kształt PO KL zaprezentował Pan Tomasz Kasprzyk pracownik Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWM. Prezentacja Programu stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

Ad I Informacja nt. wprowadzonych zmian w procedurze zlecania zadań publicznych w trybie 
otwartych konkursów ofert przez Województwo Małopolskie: 

 
Prowadzący posiedzenie Pan Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

przedstawił obecnym na posiedzeniu członkom Rady zmiany, jakie zostały wprowadzone do dokumentu 
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Procedury zlecania zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert przez Województwo 
Małopolskie. Zmiany te przedstawiają się następująco: 

� wprowadzono zasady kwalifikowalności kosztów na wzór wytycznych do PO KL; 
� poziom kosztów pośrednich został podwyższony do poziomu 15% wartości całego 

projektu; 
� ustalono, że koszty pośrednie wymagają uzasadnienia i przedstawienia rzetelnej 

metodologii ich obliczania; 
� przyjęto, że podmioty realizujące zadanie będą składać oświadczenie, że poszczególne 

koszty pośrednie nie są finansowane i rozliczane w ramach innych projektów; 
� przyjęto, że dzień podjęcia uchwały rozstrzygającej konkurs przez Zarząd Województwa 

jest traktowany jako dzień zawarcia umowy na realizację zadania publicznego; 
 
Przedstawiciele strony pozarządowej postulowali aby zastanowić się dodatkowo nad możliwością: 

� podniesienia poziomu kosztów pośrednich do 20% wartości całego projektu; 
� rozliczania projektów na podstawie wykazu faktur i rachunków, z wyłączeniem 

podmiotów kościelnych; 
� zorganizowania szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu opracowywania 

metodologii kosztów pośrednich projektu oraz z zakresu rozliczania takich kosztów. 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: Małgorzata Dulak 
Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Kancelaria Urzędu 
Kraków, dn. 25 maja 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Leszek Zegzda 
……………………………………..    …………………………………… 

Współprzewodniczący       Współprzewodniczący 
strony samorządowej      strony pozarządowej 
 
Małgorzata Pyka 

…………………………………… 

Sekretarz Rady 
 

 


