
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
25 maja 2020 roku godz. 12:30 

Forma videokonferencji 
 

Ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce i ryzyko zakażenia się wirusem COVID-
19 w formie videokonferencji w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 12:30 odbyło się posiedzenie 
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzesku. W posiedzeniu Rady udział wzięło 9 osób w 
tym 7 członków Rady, Pan Andrzej Potępa – Starosta Brzeski oraz Pani Beata Mrówka – 
pracownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Brzesku. 

Obrady otworzył i dalsze spotkanie poprowadził p. Maciej Podobiński - przewodniczący 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Porządek spotkania był następujący:  

 
1. Otwarcie posiedzenie Rady 

2. Sprawdzenie prawomocności obrad (kworum) 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie PRDPP 

4. Omówienie bieżącej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym w Polsce 

5.  Przyczyny odwołania otwartego konkursu ofert dla NGO 

6. Wolne wnioski 

 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad jednogłośnie został przyjęty porządek 

spotkania oraz protokół z ostatniego posiedzenia Rady. W lutym br. został ogłoszony konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w czterech zakresach: 
ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju  
świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  Termin 
składania ofert upłynął 10 marca br. W ramach konkursu zostało złożonych 72 oferty. 
Posiedzenie komisji  konkursowej zostało zaplanowane na dzień 12 marca br. i na wstępie tego 
posiedzenia została przedyskutowana obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia 
epidemicznego i ograniczeniu organizowania imprez sportowych i masowych.  W związku z 
tym i po konsultacjach z radcą prawnym podjęto decyzję o odwołaniu otwartego konkursu 
ofert dla NGO. Obecnie środki finansowe przeznaczone na zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym są zamrożone i raczej nie zostaną w bieżącym roku przekazane organizacjom 
pozarządowym. Głos zabrał Starosta Brzeski i przedstawił zebranym uzasadnienie odnośnie 
odwołania konkursu ofert, ogłoszono stan epidemii – żadne przedsięwzięcie nie może się 
odbyć. Analogiczne kroki podejmują inne urzędy bowiem obecnie zakazane jest 
podejmowanie wszelkich działań zmierzających do organizacji imprez. Starosta wskazał, że 
Powiat Brzeski nie podejmie kroków zmierzających do ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
dla NGO w roku bieżącym. Środki finansowe zostaną przesunięte na działania niezbędne do 
realizacji przez Powiat Brzeski w związku z trwającą pandemią. Również jak zaznaczył Starosta 
niezbędne jest podjęcie kroków zmierzających do oszczędności bowiem wpływy w podatków 
drastycznie spadły i wskazał on, że wsparcie dla organizacji pozarządowych w terenu Powiatu 
Brzeskiego najwcześniej odbędzie się w 2021 roku. Pani Ewa Cierniak – Lambert na ostatniej 
sesji Rady Powiatu Brzeskiego zadała pytanie odnośnie przekazania środków dla organizacji 
pozarządowych i uzyskała taką samą informację, że w bieżącym roku konkursów dla NGO nie 
będzie i szans na realizację zadań  publicznych przez te organizacje też nie będzie. Pan Jacek 



Frankowski zauważył, że w przeciągu ostatnich lat działalność lokalnych organizacji 
pozarządowych wzmagała się i to cieszy, ale w obecnej sytuacji trzeba być ostrożnym i czekać 
na wytyczne rządu w zakresie organizacji wypoczynku letniego czy  też imprez, bowiem nie 
jest zasadne aby w obecnej sytuacji finansowej powiatu wydatkować środki na otoczkę 
zabezpieczającą imprezę.  
Pan Wojciech Podleś złożył propozycję aby przygotować propozycje zmian w regulaminie 
konkursu ofert, aby NGO realizowały zadania przy zastosowaniu środków reżimu sanitarnego, 
oraz wprowadzić zakres zadań dotyczący pomocy osobom, które dotknięte są pandemią.  
Pan Łukasz Przybyło wskazał, że organizacji pozarządowe w bieżącej sytuacji mogą korzystać 
ze wsparcia tarczy antykryzysowej – programu wsparcia dla NGO koordynowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Z kolei Pan Starosta i Wicestarosta oraz p. Ewa Cierniak – Lambert i p. Jacek Frankowski  jeszcze 
raz zabrali głos odnośnie sytuacji finansowej powiatu obecnej i przyszłej i zadeklarowali, że 
jeżeli tylko sytuacja finansowa powiatu  na to pozwoli to Powiat nadal będzie wspierał 
finansowo lokalne organizacje pozarządowe aby je zaaktywizować do działania, a nie 
doprowadzić do ich rozwiązania. Również zmiany w regulaminie konkursu są niezbędne 
dlatego też Starosta zachęcił członków Rady do zgłaszania propozycji zmian w regulaminie 
konkursu, jak również zachęcił aby stowarzyszenia włączyły się jeżeli istnieje taka możliwość 
do projektu Małopolski Tele Anioł, który udziela wsparcia seniorom.  

Na zakończenie spotkania Pan Przewodniczący zachęcił do składania propozycji do 

programu współpracy jak również zmian w regulaminie konkursu i zadeklarował, że 

początkiem września powinien zostać już opracowany projekt regulaminu konkursu oraz 

programu współpracy.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

               

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) Maciej Podobiński 

 

 


