Protokół Nr 2/2013 z posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego II kadencji

W dniu 28.02.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego odbyło się drugie posiedzenie Świętokrzyskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Teresa Śliwa – Przewodnicząca Świętokrzyskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pani Śliwa przywitała zgromadzonych członków
Rady i w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wręczyła nominacje
nieobecnym członkom Rady podczas pierwszego posiedzenia, które miało miejsce w dniu
04.02.2013 r. W posiedzeniu udział wzięło 8 członków ŚRDPP zgodnie z załączoną listą
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Prowadząca spotkanie przedstawiła proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie kampanii „1% dla województwa świętokrzyskiego”.
4. Prezentacja Wojewódzkiego Programu Współpracy z NGOs na 2013 r.
5. Omówienie uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze
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pozarządowymi i innymi podmiotami.
6. Prezentacja danych zebranych przez ROPS dot. Programów współpracy z NGOs na
2013 r. w gminach województwa świętokrzyskiego.
7. Informacja o „Programie Świetlica, Dzieci, Praca” i „Programie Wyrównywania
Różnic Między Regionami – obszar A”.
8. Zasady podpisywania korespondencji.
9. Omówienie planu pracy Rady na 2013 r.
10. Sprawy różne.
Nie zgłoszono uwag i uzupełnień do porządku posiedzenia. Rada przyjęła ww. porządek
jednomyślnie.
W pierwszej kolejności Pani Teresa Śliwa poinformowała członków Rady, iż na
stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl,
w zakładce: Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego - Aktualności,

zamieszczona została informacja nt. kampanii pn.: „1 % dla Organizacji Pożytku
Publicznego”, której celem jest zachęcanie osób fizycznych do przekazywania 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie woj. świętokrzyskiego. Do
informacji załączony został Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu województwa
świętokrzyskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok 2012. Pani Śliwa nadmieniła również, iż planowane jest nagranie 6 spotów w ramach
kampanii zachęcającej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji z terenu naszego
województwa. W spotach udział wzięliby przedstawiciele wszystkich powiatowych Rad
działających na terenie woj. świętokrzyskiego oraz Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Realizacja spotów planowana jest na dzień 10 marca 2013
r. Ks. Banasik z Caritas Diecezji Kieleckiej zwrócił uwagę, by informację o akcji „1%”
zamieścić chociażby w czasopismach regionalnych, wydawanych przez Urząd Marszałkowski
i Wojewodę Świętokrzyskiego. Pani Śliwa oznajmiła, iż informacja dot. przekazywania 1 %
dla OPP, zostanie zamieszczona w Informatorze wydawanym przez Urząd Marszałkowski
pn.: „Nasz Region”. Z kolei Pani Agnieszka Dudek z Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oznajmiła, iż w tej kwestii Wydział
Polityki Społecznej zwróci się do Rzecznika Wojewody, celem zamieszczenia takiej
informacji w czasopiśmie „Wędrowiec Świętokrzyski”. Jeśli chodzi o propozycję ks.
Banasika, dot. przygotowania plakatów promujących tę akcję, niestety nie jest to możliwe,
gdyż na plakaty trzeba pozyskać dodatkowe środki a ich finansowanie odbywa się tylko
w drodze przetargu. Członkowie Rady obecni na spotkaniu jednomyślnie wyrazili aprobatę
dla tej akcji. Ks. Banasik zwrócił jeszcze jedną uwagę, by osoby, które będą wypowiadały się
w spotach i zachęcały do wzięcia udziału w tej kampanii, nie były jednocześnie
reprezentantami organizacji, które posiadają status OPP.
W dalszej części spotkania, Przewodnicząca Rady – Pani Teresa Śliwa omówiła
i przedstawiła przygotowaną prezentację dot. Wojewódzkiego Programu Współpracy z NGOs
na 2013 r. Pani Śliwa oznajmiła, iż Program jest dostępny na stronie internetowej Urzędu.
Ponadto projekt Programu podlegał konsultacjom z sektorem pozarządowym, co wynika
z zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie
omawianego Programu przez Przewodniczącą Rady, Pani Grażyna Jarosz z Fundacji VIVE
Serce Dzieciom, zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób ustalane i przydzielane są kwoty na
poszczególne Departamenty w ramach otwartych konkursów ofert i czy ewentualnie
członkowie Rady mogliby brać udział w pracach Komisji konkursowych. Pani Śliwa
nadmieniała, iż na stronie internetowej Urzędu, tuż przed procedurą konkursową,

zamieszczana jest informacja o naborze na członka Komisji konkursowej. Niestety sektor
pozarządowy nie jest chętny do wskazywania osób na członka do takiej Komisji. Zdaniem
Pani Danuty Drozdowskiej z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki
Urzędu Marszałkowskiego, sytuacja ta wynika zapewne z faktu, iż organizacja nie może
wziąć udziału w konkursie, jeśli jej członek wchodzi w skład takiej Komisji. Pani Grażyna
Jarosz zaproponowała, by stosownie do liczby Departamentów, po jednym członku Rady
brało udział w pracach takiej Komisji. Pani Jarosz stwierdziła również, iż ŚRDPP powinna
mieć wpływ na podział środków i ustalanie priorytetów do poszczególnych konkursów. Pani
Śliwa nadmieniała, iż Rada ma prawo wyrazić swoją opinię, która następnie zostanie
skierowana do Dyrektorów poszczególnych Departamentów. Następnie Pan Dariusz Dąbek –
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nowe Oblicze Edukacji”, zwrócił uwagę zebranych
członków na kryteria oceny ofert. Jego zdaniem Rada powinna zająć się również ich
opracowaniem, celem ich ujednolicenia. Pani Śliwa oświadczyła, iż kryteria należy ustalić na
etapie opracowywania programu współpracy. W związku z tym faktem, priorytety do
otwartych konkursów ofert będą konsultowane ze ŚRDPP i z NGOs. Pan Dąbek nadmienił
również, iż w ogłoszeniach konkursowych powinna zostać zawarta informacja o maksymalnej
kwocie dotacji, którą mogą otrzymać organizacje na każde z zadań, np. 10.000 zł. Zdaniem
Pani Danuty Drozdowskiej i Pani Agnieszki Dudek jest to trudne do przyjęcia, ponieważ
nigdy nie wiadomo ile ofert wpłynie w danym roku, a ponadto są one bardzo zróżnicowane
merytorycznie. W trakcie dyskusji wspominano również o mającym się odbyć VII Kongresie
Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady zwróciła się do
wszystkich członków, celem zastanowienia się nad planem Kongresu.
W kolejnej części spotkania, Przewodnicząca Rady omówiła Uchwałę Nr X/167/11
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. W sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego
oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Każdy członek Rady otrzymał treść
Uchwały, celem zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag. Pani Śliwa zaprezentowała
również dane zebrane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dot. Programów
współpracy z NGOs na 2013 r. w gminach województwa świętokrzyskiego. Z danych
uzyskanych przez ROPS wynika, iż w roku 2013, 5 gmin nie uchwaliło programu współpracy
(Gminy: Gnojno, Imielno, Słupia Jędrzejowska, Czarnocin oraz Baćkowice), zaś 14 nie
udzieliło odpowiedzi na temat uchwalonych bądź nie uchwalonych programów. Pani
Agnieszka Dudek oznajmiła, iż Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Kielcach opiniuje uchwały dot. uchwalanych programów współpracy
i w związku z powyższym na bieżąco monitoruje gminy, które program uchwalają. Pani
Dudek zobowiązała się, iż prześle drogą mailową na adres mailowy Przewodniczącej Rady,
informację dotyczącą 14 gmin, które nie udzieliły odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Kolejny punkt spotkania stanowiło przekazanie informacji o „Programie Świetlica,
Dzieci, Praca” i „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar A”. Pani
Teresa Śliwa omówiła poszczególne Programy. „Program Świetlica, Dzieci, Praca”
przeznaczony jest dla gmin oraz podmiotów uprawnionych, wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które
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młodzieżowy). W ramach Programu objęte dofinansowaniem mogą być następujące
działania: doposażenie placówki wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku,
organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych oraz zorganizowanie posiłku
podczas zajęć w placówce. Wnioski konkursowe można składać w terminie do 29 marca 2013
r., do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który uczestniczy w ocenie ofert.
Następnie ROPS dokona wyboru 5 najlepszych ofert z woj. świętokrzyskiego i prześle je do
MPiPS. Z kolei celem „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar A” jest
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte
gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie
z procedurami Programu, Samorząd Województwa realizuje projekty dotyczące wyposażenia
obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – obszar A.
Beneficjentem pomocy w tym obszarze są podmioty, które prowadzą obiekty służące
rehabilitacji (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe
uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej). Wnioski o dofinansowanie wraz z wersją
w formie elektronicznej należy składać w sekretariacie ROPS w terminie do 31 marca 2013 r.
Informacje nt. obu Programów zamieszczone zostały na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w zakładce: Informacje z Departamentów – Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej – Aktualności.
W przypadku kolejnego punktu posiedzenia dot. zasad podpisywania korespondencji,
Pani Śliwa oznajmiła, iż wszystkie decyzje podejmowane na forum ŚRDPP zostaną zebrane
w całość przez Przewodniczącą Rady, potem przesłane mailem do członków Rady, celem
wyrażenia opinii. Podjęte decyzje zostaną przez Przewodniczącą Rady dostarczone do
Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego po to, by poszczególne Departamenty
mogły zapoznać się ze stanowiskiem Rady w kluczowych kwestiach.

Przedostatni punkt posiedzenia stanowiło omówienie planu pracy Rady na 2013 r.
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Świętokrzyskiego. Pani Śliwa zachęcała do przygotowania na następne spotkanie zagadnień,
które mogłyby zostać poruszone w trakcie Kongresu. Pan Dariusz Dąbek zwrócił się do
zgromadzonych, by w latach 2013-2014 ŚRDPP skupiła swoją uwagę na zadaniach Rady
wynikających z zapisu § 11 Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 55/10 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r. Zdaniem Pana Dąbka, Rada powinna zająć się
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świętokrzyskim oraz rekomendowaniem wypracowanych standardów usług społecznych.
Zaproponował, by tym obszarem zajęło się Obserwatorium Informacji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zdaniem Pana Dąbka - woj. świętokrzyskie nie
dysponuje badaniem dot. kondycji NGOs, zaś w odniesieniu do usług społecznych należałoby
zastanowić się, które obszary wymagają zestandaryzowania. Zapewne Rada nie jest w stanie
zająć się wszystkimi obszarami usług społecznych, dlatego dobrze by było skupić uwagę nad
2 lub 3 obszarami. Rada mogłaby się zająć opracowaniem w formie kompendium wiedzy
standardu prowadzenia małej organizacji, która liczy maksymalnie 15 członków.
Na koniec spotkania, Pani Grażyna Jarosz zwróciła się z prośbą o zamieszczenie loga
ŚRDPP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w innym niż dotychczasowe
miejsce. Zdaniem Pani Jarosz, obecne umiejscowienie zakładki ŚRDPP jest niestety
niekorzystne dla osób, które szukają informacji nt. działalności Rady w województwie
świętokrzyskim.
Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowano na drugą połowę kwietnia 2013 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania i porządku obrad zostaną rozesłane do
członków Rady drogą mailową.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 15.15.
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