
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
19 maja 2021 roku godz. 13:00 

Forma videokonferencji 
 

W dniu 19 maja 2021 roku o godz. 13:00 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. W posiedzeniu Rady udział wzięło 5 osób w tym 4 
członków Rady 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 (qworum) 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie PRDPP 

4. Omówienie przebiegu procedury konkursowej i wyników konkursu  

5. Wolne wnioski 

 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad jednogłośnie został przyjęty porządek spotkania 

oraz protokół z ostatniego posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady krótko zreferował procedurę 
konkursową w 2021 roku a następnie oddał głos pracownikowi Starostwa odpowiedzialnemu za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi celem szerszego omówienia tematu związanego z 
konkursem ofert w 2020 roku i 2021. 
W 2020 roku dwa razy ogłaszano konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy 

społecznej – realizacja przez PCPR projektu „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2”. Pierwsze 

ogłoszenie miało miejsce 16 lipca 2020 r. w wyniku ogłoszonego naboru nie wpłynęły żadne 

oferty więc 17 sierpnia Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważnił otwarty konkurs ofert.  20 sierpnia 

2020 roku otwarty konkurs ofert ogłoszony jeszcze raz. W wyniku naboru wpłynęły dwie oferty i 

21 września 2020 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Konkurs był zlecony na powierzenie realizacji zadania i polegał on na aktywizacji społeczno – 

zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat brzeski łącznie 19 osób – 10 

kursów i zajęcia indywidulane z doradcą zawodowym– kwota przeznaczona na realizację zadania 

to 50.000,00 zł. 

W dniu 25 lutego 2021 r.  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 18 marca br., w ramach 

konkursu zostało złożonych 38 ofert. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia 6 ofert, z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej  i kulturowej – 16, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  12 

ofert i ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 4 oferty. 

Posiedzenie komisji  konkursowej odbyło się w dniu 22 marca br. podczas, którego dokonano 

oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz zarekomendowano złożone oferty do 

przyznania dotacji wraz z propozycją kwot. 1 oferta odpadła merytorycznie – nie uzyskała 

wymaganej liczby punktów przez co nie została rekomendowana do przyznania dotacji. Zarząd 

Powiatu Brzeskiego w dniu 8 kwietnia dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznał 

dotacje w wysokości 120.000,00 zł z czego na ochronę i promocję zdrowia 22.000,00 zł, kultura, 



sztuka – 45.000,00 zł, sport – 43.000,00 zł oraz ekologia 10.000,00 zł. Obecnie zakończono proces 

podpisywania umów.  

Podczas ostatniego punktu porządku obrad zasygnalizowano, że w dniu 22 listopada 2021 roku 

upływa kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wobec tego 

zaproponowano, aby na przełomie września i października 2021 r. zwołać posiedzenie Rady. 

Pomysł ten został zaakceptowany przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu Rady.  

Ponadto w punkcie tym p. Bożena Malaga – Wrona zaprosiła wszystkich obecnych na imprezę 

plenerową w Krainie VESNY – to jest Jarmark Świętojański, które to zadanie otrzymało wsparcie 

ze strony Powiatu Brzeskiego w ramach otwartego konkursu ofert i odbędzie się w dniu 26 

czerwca 2021 r. Na Jarmark Świętojański zostały zaproszone organizacje pozarządowe z powiatu 

brzeskiego, wystawcy, rękodzielnicy aby zaprezentowali swoje produkty regionalne. 

Podczas dyskusji wysunięto wnioski aby powrócić do organizacji Święta i Forum Szkoleniowego 

dla organizacji pozarządowych. Pan Łukasz Przybyło proponuje na rzecz lokalnych organizacji tj. 

organizację Święta NGO w okresie letnim – jako impreza plenerowa np. co rok w innej gminie, 

podczas której lokalne stowarzyszenia prezentowały by swój dorobek, a drugie  w okresie 

jesienno - zimowym spotkania/szkolenia panelowe o tematyce związanej z możliwościami 

pozyskania wsparcia finansowego przez stowarzyszenia oraz z zakresu ich bieżącej działalności 

począwszy od rejestracji stowarzyszenia, przez zagadnienia księgowe, sprawozdawcze, aż po 

rozwiązanie stowarzyszenia. Pomysł ten został zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady.  

Na zakończenie spotkania Pan Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył 

posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

               

                                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                    (-) Maciej Podobiński 

 

 

 


