
PROTOKÓŁ NR XI 
z posiedzenia  

Małopolskiej Rady Po Ŝytku Publicznego 
w dniu 19 wrze śnia 2007 r. 

 
 

Na posiedzeniu obecni byli: P. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa – 
Współprzewodniczący Rady strony samorządowej, Ks. Jacek Stryczek – Prezes Stowarzyszenia 
„WIOSNA”, P. Waldemar Rataj – Ekspert, P. Agata Szuta – I Wicekurator Małopolski, Radna, Członek 
Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM, P. Pyka Małgorzata – Koordynator ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi – Sekretarz Rady. 
 

Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu. 
 
 
Obrady o tworzył i prowadził P. Leszek Zegzda – Wicemarszałek małopolski, Współprzewodniczący 
Rady strony samorządowej. 
 
 
Ad I. Przyj ęcie porz ądku obrad: 
 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 Członków Rady obecnych na posiedzeniu. 
 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad II. Program współpracy z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami prowadz ącymi 
działalno ść poŜytku publicznego na rok 2008 – dyskusja nad zało Ŝeniami: 
 

Podczas posiedzenia ustalono, Ŝe: 
 

1. Zaproponowano następującą, nową kolejność priorytetów programu współpracy na rok 2008: 
I. Silne i sprawne organizacje pozarządowe 
II. Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki 

regionalnej. 
III. Dobra współpraca międzysektorowa. 
IV. Realizacja zadań poŜytku publicznego. 

 
2. W roku 2008 samorząd województwa większą uwagę zwróci na działania słuŜące rozwojowi 

potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce. W konsekwencji, zmiany w kolejności 
priorytetów, pociągną za sobą zmiany w finansowaniu projektów. Większe środki, w stosunku 
do lat poprzednich, zostaną zaangaŜowane na realizację priorytetów I-III.  

3. Do priorytetu III zostanie dopisane kolejne Działanie 4: Przygotowanie kompleksowej 
diagnozy potencjału małopolskiego III sektora.  

4. Zadania poŜytku publicznego wskazane w programie współpracy w priorytecie IV winny być 
opisane w sposób umoŜliwiający podmiotom pozarządowym przygotowanie się do 
uczestnictwa w otwartych konkursach ofert w następnym roku. Zadania powinny zawierać 
wykaz przewidywanych priorytetów bądź sposobów realizacji zadania. 

Proponuje się następujący schemat wg. którego opisane winny być zadania: 
 

I. Nazwa zadania 
II. Podstawa prawna (z ustaw szczegółowych oraz odn iesienie do Strategii 

Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 20 13 lub programów 
wojewódzkich) 

III. Priorytety konkursu 
IV. Uzasadnienie merytoryczne dla wyboru priorytetó w wraz ze wskazaniem 

zakładanych efektów po realizacji zada ń zleconych konkursem. 
V. Realizator zadania (departament, zespół) 

 



5. Program współpracy winien być poprzedzony wstępem zawierającym m.in. informacje dot. 
standardów w realizacji zadań np. ich ponadlokalnego charakteru. 

6. W roku 2008 naleŜy zwrócić szczególną uwagę na działania związane z motywowaniem 
wójtów, burmistrzów i starostów Małopolski do podejmowania współpracy z trzecim sektorem. 
Analiza realizacji ustawy o poŜytku publicznym dokonana przez Departament PoŜytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na niedostatki we współpracy 
na poziomie gminnym i powiatowym. Równocześnie analiza ofert składanych do otwartych 
konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie potwierdza tezy ministerstwa. 
O dotacje na realizacje zadania ze środków województwa ubiegają się organizacje realizujące 
lokalne zadania, które winny być wspierane przez samorząd gminny. W roku 2008 samorząd 
województwa zwróci szczególną uwagę, aby realizowane w imieniu województwa i ze 
środków województwa zadania poŜytku publicznego miały charakter ponadlokalny i nie były 
finansowaniem zadań gminy czy powiatu. 

 
Ad III. Ustalenia dot. Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego 
1. Ze względu na planowane istotne zmiany w ustawie o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem rad wojewódzkich planowane jest 
przedłuŜenie kadencji obecnie działającej Rady do czasu wejścia w Ŝycie nowych przepisów, 
jednak nie dłuŜej niŜ o 1 rok. 

2. Z członkami MRPP zostaną podpisane porozumienia o współpracy związane ze 
świadczeniem pracy wolontarystycznej. UmoŜliwi to, na podstawie ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie, pokrywanie kosztów dojazdów członków Rady na 
posiedzenia. 

3. NajbliŜsze posiedzenie Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego poświęcone będzie wdraŜaniu 
PO Kapitał Ludzki w województwie małopolskim. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele 
trzech działających w Małopolsce Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Kraków, Tarnów i Nowy Sącz) 

 
Ad IV. Sprawy bie Ŝące: 

 
Pozostałe ustalenia; 
1. Małopolska Rada PoŜytku Publicznego wskazała Ks. Jacka Stryczka ze Stowarzyszenia 
„Wiosna” do udziału w pracach Małopolskiej rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. 

 
 
Protokół sporządziła:  Małgorzata Pyka,  
 Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Leszek Zegzda 
.....................................................   .................................................. 
     Współprzewodniczący                   Współprzewodniczący  
       strony pozarządowej                   strony samorządowej 
 
 
 
 
 Małgorzata Pyka 
…………………………………..… 
 Sekretarz Rady 


