
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
31 stycznia 2022 r. godz. 11:00 

Forma videokonferencji 
 

W dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Pożytku 
Publicznego w Brzesku w formie videokonferencji (ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce 
i ryzyko zakażenia się wirusem COVID-19).  Było to pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku  

W posiedzeniu Rady udział wzięło 10 osób w tym 8 członków Rady oraz Pan Starosta 
Andrzej Potępa – jako przewodniczący posiedzenia oraz Pani Beata Mrówka – pracownik 
Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

Obrady otworzył i spotkanie poprowadził Pan Andrzej Potępa - przewodniczący 
spotkania.   Porządek spotkania był następujący:  

 
1. Otwarcie posiedzenie Rady. 

2. Sprawdzenie prawomocności obrad (qworum). 

3. Informacja o powołaniu nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Brzesku oraz prezentacja jej członków.  

4. Wybór Przewodniczącego PRDPP. 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego PRDPP. 

6. Wybór Sekretarza PRDPP. 

7. Wolne wnioski. 

 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad jednogłośnie został przyjęty porządek spotkania. 
 

W dniu 25 listopada 2021 r. po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych i prawnych uchwałą 
Zarządu Powiatu Brzeskiego nr 919/2021 została powołana Powiatowa Rada Działalności 
Pożytku Publicznego w Brzesku Zgodnie z § 3 uchwały nr XXII/220/2013 Rady Powiatu 
Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku, Rada składa się z 8 członków w 
tym: 

• Dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego 
• Dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego 
• Czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

statutową na terenie Powiatu Brzeskiego 
W związku z powyższym w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszli 
przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego (p. Ewa Cierniak – Lambert i p. Łukasz Przybyło) 
przedstawiciele Zarządu Powiatu Brzeskiego (p. Jacek Frankowski i p. Maciej Podobiński) a 
także przedstawiciele organizacji pozarządowych (p. Justyna Bakalarz – reprezentant 
Stowarzyszenia na rzecz pomocy potrzebujący i zapobiegania patologiom społecznym POMOCNA 
DŁOŃ, p. Elżbieta Ogiela - reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, p. Bożena 
Malaga – Wrona – reprezentant Stowarzyszenia Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA 
oraz p. Małgorzata Cuber – reprezentant Brzeskiego Towarzystwa GRYF). Rada jest organem o 
charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym – zadania rady wskazuje art. 41 e ust. 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praca w Radzie ma charakter społeczny bez 
prawa do wynagrodzenia. Kadencja Rady trwa3 lata.   Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Rady Powiatu 
Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Starosta. Na 
posiedzeniu tym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na pół roku. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział 
Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzesku. 



Po prezentacji Rady przystąpiono do wyboru władz PRDPP. Na Przewodniczącego PRDPP w 
Brzesku p. Ewa Cierniak – Lambert zaproponowała p. Macieja Podobińskiego, również p. Jacek 
Frankowski oraz p. Małgorzata Cuber poparła kandydaturę p. Podobińskiego. Pan Maciej 
Podobiński wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie odbyło się głosowanie jawne. Za było 7 
osób, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 osoba.  Przewodniczącym PRDPP w Brzesku został p. 
Maciej Podobiński. Kolejno przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego PRDPP w Brzesku. 
Pan Jacek Frankowski wskazał, aby funkcję tę objęła, któraś z Pań wchodzących w skład Rady. P. 
Ewa Cierniak – Lambert wskazała na tę funkcję p. Bożenę Malaga – Wrona lub p. Elżbietę Ogiela. 
P. Bożena Malaga – Wrona wyraziła zgodę na kandydowanie, p. Elżbieta Ogiela podziękowała za 
wskazanie jej kandydatury ale nie wyraziła zgody na kandydowanie. Następnie odbyło się 
głosowanie jawne. Za było 7 osób, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 osoba na 
Wiceprzewodniczącą PRDPP w Brzesku została p. Bożena Malaga – Wrona. Na koniec 
przystąpiono do wyboru Sekretarza PRDPP w Brzesku. Pan Jacek Frankowski wskazał, aby 
funkcję tę objęła, pani Justyna Bakalarz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie odbyło 
się głosowanie jawne. Za było 7 osób, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 osoba.  Sekretarzem 
PRDPP w Brzesku została p. Justyna Bakalarz. 

Po wyborze władz PRDPP w Brzesku, Starosta Brzeski pogratulował wybranym, życzył 
owocnej pracy w Radzie i przekazał głos nowo wybranemu Przewodniczącemu, który omówił 
kwestie związane z ogłoszonym konkursem ofert i wysokością przekazanych na ten cel środków. 
Pan Przewodniczący wrócił również do kwestii organizacji w tym roku Forum Organizacji 
Pozarządowych wraz z panelem szkoleniowym i wymianą doświadczeń. Inicjatywa ta zyskała 
przychylność wszystkich członków PRDPP i ustalono, że odbędzie się ona w pierwszej połowie 
września, aby termin był wskazany na sztywno. Pan Przewodniczący zobowiązał się 
przedyskutować ten wątek ze Starostą oraz Zarządem i poinformuje członków Rady o terminie 
organizacji forum. Kolejno p. Bożena Malaga – Wrona wskazała aby poprzez  media będące w 
gestii powiatu szerzej informować o inicjatywach podejmowanych przez lokalne organizacje 
pozarządowe między innymi utworzyć kalendarium dla NGO, w którym umieszczane byłyby 
informacje o realizacji przez  NGO  zadań publicznych. Również zintensyfikowanie takich działań 
na Facebook, portalu sportowym, kulturalnym oraz edukacyjnym Powiatu Brzeskiego.  
 

Na zakończenie spotkania Pan Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i 

zakończył posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

               

                                                                                                        Przewodniczący posiedzenia 

 

                                                                                                    (-) Andrzej Potępa 

 

 


