
Protokół Nr 6/2017
z posicdzrnia Powietowej Rady l}ziahlności Pafryf|nr Fublfumego

w dniu 8 tisfupeda 2017 r,goirz- 15.łl{l

Nieobecna Pani Bożena Pełdiak.
Lista obecności stanowi raŁnr 1 do protokołu.

W' posiedzeniu dodatkowo ucmbiczyli:
l) Cecylia Skulska Pehromocnik ds. Organizacji Pozarządowych Starostwa

Powiatowego w Kamiennej Górze.

Ad.l.
Posiedzenie p- Bożnna Ziemid§ka Współprzerł,dnicąca PRDPĘ
w posiedzeniu nie uczestniczy p. Mariusz Mućwicki.

Ad.2.
p- Bożena Zi€miań§ka - Wspołplzcwodniczrya PRDPP zaproptrnovrda następująqy
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2- Ęęie porądku posiedzenia
3. Przryjęcie protokołu z Y posiodzsnia Rady z dnla 17 lnpżafi t
4. Wyrażenie opinii doĘcącĄ ,,Rocznego programu współpracy powiafu

kamiennogórskiego z organizacjami poznządowymi w 20 l 8 roku"-
5. Wolnevmioski.
6. 7amknięcie posiedzenia

Załącank nr 2 do protokołu.

Ad.3.
p. Bożrna Ziemianska - wspóĘraeqrodnicąqa PRDPP:

pueOstawiła Protokół z posiodrenia zdnli,n 19 lipca ż&t7 t-
zapytńaczy tlw€i do protokołu.

Protokół Wayjęty został jednogłośnie.

Ad- 4-
p. BoZma Ziemiń§ka - współprzewodni {zącaPRDPP:

powiedziałą że kolejnym punktem obrad jest wyrażenie opinii dotycącej programu
w#pracy na 2018 rok
Poprosiła Panią Crcylię §*nll§Ę o przdstalrieniem prcjeiktu Rocznego pro$arnu
wspóĘracy Powiatu Kamiemogórskiego z §IgalrńzńJami pozarządou.ymi-

p. Cecylia Skulska - Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych:
powiedzidą ze zgodnie z zugestią PRDPP wystosowda do wsrystkich organiza§ji
prośĘ o wskazanie obszańw w jakich organizasja planuje składać wnioski w 2018
roku. Swojs prcpozycje ńażyły qylko dwie organizacje.
projekt programu został przygotowarry w większości rra podstawie informacji z lat
ubiegłych Ponieważ oĘanizacj€ nie zaproponowĄ nowych obszmów" na kóre
chciĄby składać wnioski dłatego abwlury wspmcia pozostdy bęz zrnian
mianie ukryty tylko kwo§ pff§wfrre do mzdyspononłania_ Ąfune z obrcWńą
Zarząńurnzadańa realizowane ptzez organtzacje pozarz$owe przęzrlaczono kwotę
67.000 ń crylto 10.000 więcej niż, w roku 2017 r.
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Przedstawiła propozycję podziału środków jaką ńoĘłado Skarbniką ale ostateczny
podział Ędzie zn*ny po przygotołłaniu projektu budżehr pow'ratą
zlrróciła uwagę" żs w pĄekcie zgodnie z sugestią PRDPP z zszłego raką
zaplanowano 3.000 zł do rozdysponornnania w trybie v}l{m.

p. Bożena Ziemianska - wslńłprzewodnicząca PRDPP:
Powiedzidą iż pzeanalizowała wykazy jakie na ostatrrim posiedzeniu otrąymała od
Pehomocnika i proponuje, aby więksą pulę środków przszrlrczyć na inne zadańa
nż sport.

ProPonuje, aby 50 % środków przeznaszyć na sport a 50 oń na pozostałe obszary.
poprosiła pomstdych członków PRDPP o wyrażmie opirrii rv f5rm zakresie.

p. Zbigni§w Bednarek - członek PRDPP:
Powiedział, że biorąc pod uwagę obszary działańa orgańzacji i analizę ofert z lat
ubiegłycĘ to nie -ElĄzasĘ z opinią Pani Współprzewodnicząrnj.
zauwaĘ{ żnrcz:słażyć też nale§ liczby ucmhików rĄldpńzpodzidem naobszary_
Jdno jest widome, że ucmtlrików czy odbiorców łańań z zakresu sportu i kultury
fizYcmejjest o dużo więcej niż wszystkich odbiorców pozostaĘch obszarów,
dlatego proponuje, aby pozostawićpodzińtaki jaki był do tej pory.

p. Maiusz Mućwicki - cźonek PRDPP:
powiedziĄ in zgańn się z Panem Zbigniewełn Bdnakiem.
uwaŻn" ze co roku jest zdecydowanie więcej ofeń z zakresu sportu i dobrzejest, aby
wspierać te obszar5r" kóre angazują więksą liczĘ mieszkńów powiatu

p- Adrianna Ęborys - cźonek PRDPP:
zgodztła się z opinią Pana Zbigniewa Bednarka i Pana Mariusza Mućwickiego.

p. Bożnnaziemimi§ka - w@ PRDPP:
poddda pod glosowanie uchwdę PRDPP ur slrawie w}rrauenia opinii do projektu
Rocznego progĘtmu współpracy Povriatu Kamiennogórskiego z oryańzĄalń
pozarądowymi w 20t 8 roku.

Uchwała przyjęta została j&ogłośnie. Nieobema podczas g}omwania Pani Bozęna
Pełdiak.

Ad.5.
p. Bożena Zlęmlańska - współprrewodnicąca PRDPP :

,apytńacąy ktoś z Cżonkónł majakie§ rłmioski.
Wniosków nie ągloszono.

Ad.6.
o gdzinie 15"50 p. Bożena Zemianska RDPP zamknęła
posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Poąńku Publicnego-

protokołowała

,}(r t4

Cecylia Skulska

Współprzewod4i^czący

ffi4leb*W

sźkrua / /
v%ź,*{_4v
Adlianna Ębbrys
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