
   Mogilno, 27 maja 2015 rok 

 

PROTOKÓŁ 

Z  VIII POSIEDZENIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU 

MOGILEŃSKIEGO 

 

Ósme posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

odbyło się w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego               

w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. 

W posiedzeniu wzięło udział 9 osób zgodnie z listą obecności, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

Porządek obrad: 

1. Powitanie. 

2.  Omówienie wyników konsultacji projektu „Regulaminu trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego  Powiatu Mogileńskiego”  

3.  Omówienie udziału w szkoleniu organizowanym dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Mogileńskiego, które odbędzie się w terminie 10-11.06.2015 r.                       

w Hotelu Łazienki II Resort Medical & SPA, ul. Braci Raczyńskich 6 w Ciechocinku.      

4. Podsumowanie I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mogileńskiego. 

5.  Wolne głosy i sprawy bieżące. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1 

 Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego 

Agnieszka Ziółkowska, przywitała przybyłych na ostatnie posiedzenie pierwszej kadencji członków 

Rady, oraz Starostę Mogileńskiego Tomasza Barczaka. 

Ad.2 

Izabela Rogowska omówiła konsultacje nowego  „Regulamin trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego”, które 



trwały od 16 kwietnia 2015 roku do 6 maja  2015 roku. Podczas konsultacji można było się zapoznać              

z projektem „Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej 

Rady Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego” oraz można było zgłaszać  wszelkie uwagi i opinie 

dotyczące w/w projektu na formularzu konsultacji. Projekt programu wraz z formularzem został 

zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego oraz otrzymać go można było                         

w siedzibie urzędu. W trakcie ustawowego terminu 21 dni konsultacji,  jedna organizacja  

pozarządowe tj. Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z Ciechrza  zgłosiło   uwagi  i zastrzeżenia do treści 

w/w Regulaminu. Jednakże Zarząd Powiatu w Mogilnie uznał proponowane zmiany za bezzasadne             

i przedstawi projekt uchwały zawierający w/w Regulamin bez zmian pod obrady Rady Powiatu                   

w Mogilnie. 

 

Ad. 3 

Agnieszka Ziółkowska omówiła cel i potrzebę uczestnictwa członków Rady w szkoleniu 

organizowanym wyłącznie  dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mogileńskiego, które odbędzie się w terminie 10-11.06.2015 r. w Hotelu Łazienki II Resort Medical & 

SPA, ul. Braci Raczyńskich 6 w Ciechocinku.    Stwierdziła, że w związku z końcem kadencji obecnej 

Rady  w szkoleniu na temat „Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego” w Ciechocinku, 

zorganizowanym przez toruński TŁOK dla PRDPPPM powinni uczestniczyć także zgłoszeni już 

kandydaci do nowej kadencji Rady. 

Ad.4   

 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mogileńskiego za okres 26.06.2013- 27.05.2015 przedstawiła Agnieszka Ziółkowska: 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego zwana dalej „Radą” 

rozpoczęła swoją działalność w dniu 26 czerwca 2013 roku jako organ o charakterze opiniodawczym                  

i konsultacyjnym. Kadencja Rady trwała dwa lata. Była to pierwsza kadencja Rady.  

Rada składała się z:  

 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

  Agnieszka Ziółkowska – Stowarzyszenie Młode Dęby;  

 Monika Jurkiewicz – Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”,  

  Elżbieta Sobkowiak – Mogileńskie Towarzystwo Kultury,  



 Małgorzata Małecka – Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w 

Mogilnie,  

 Włodzimierz Jopek – Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie,  

 Dorota Kusz – Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo „KUŹNIA”,  

  2 Przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie:  

 Krzysztof Szarzyński  ( pełnił funkcje do stycznia 2015 r.)  Dariusz Chudziński ( pełnił 

funkcje od stycznia 2015 r.)  

 Witold Pochylski (pełnił funkcje do stycznia 2015 r.)  Dorota Repulak ( pełniła funkcje 

od stycznia 2015 r.)  

 2 Przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie:  

  Izabela Rogowska  

 Robert Musidłowski (pełnił funkcje do stycznia 2015 r.)   Mirosław Leszczyński 

Chudziński ( pełnił funkcje od stycznia 2015 r.)   

W okresie sprawozdawczym skład Rady przedstawiał się następująco;  

1. Agnieszka Ziółkowska - Przewodnicząca Rady  

2. Monika Jurkiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady  

3. Elżbieta Sobkowiak – Sekretarz Rady  

oraz członkowie:  

4. Izabela Rogowska  

5.  Małgorzata Małecka  

6.  Włodzimierz Jopek  

7.  Dorota Kusz 

8. Krzysztof Szarzyński/Dariusz Chudziński 

9. Witold Pochylski / Dorota Repulak 

10. Robert Musidłowski / Mirosław Leszczyński 



Do zadań Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w okresie sprawozdawczym, należało:  

a) czynny udział w pracach nad projektem Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego,  

b) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji tych zadań,  

c)  koordynowanie działań oraz wskazywanie kierunków współpracy samorządu 

powiatowego z organizacjami pozarządowymi,  

d) inicjowanie działań w zakresie rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu                

w Powiecie Mogileńskim,  

e) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Powiatu 

Mogileńskiego,  

f)  występowanie do Starosty Mogileńskiego z inicjatywami w zakresie rozwiązań prawnych 

i działań w sferze pożytku publicznego,  

g) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Mogileńskiego 

do prac w komisjach konkursowych w celu dokonania ocen merytorycznych i formalnych 

ofert w konkursach na zadania publiczne Powiatu ogłaszanych na podstawie Ustawy o 

działalności pożytku publicznego,  

h)  promowanie dobrych praktyk współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami 

pozarządowymi.  

Rada spotykała się i obradowała w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W okresie 

od 26.06.2013- 27.05.2015 odbyły się:  

 I posiedzenie Rady odbyło się dnia 26.06.2013 r.  

 II posiedzenie Rady odbyło się dnia 4.10.2013 r.  

 III posiedzenie Rady odbyło się dnia 20.12. 2013 r.  

 IV posiedzenie Rady odbyło się dnia 16.05. 2014 r.  

 V posiedzenie Rady odbyło się dnia 24.10. 2014 r.  



 VI posiedzenie Rady odbyło się dnia 30.01.2015 r.  

 VII posiedzenie Rady odbyło się dnia 26.03.2015 r.  

 VIII posiedzenie Rady odbyło/wa się dnia 27.05.20152.  

Rada wydała dwie opinie;  

a) opinię dotyczącą „Programu Współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014”  

b)  opinię dotyczącą „Programu Współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2015”  

 2.1. Rada zgłosiła wniosek o wpisanie do Regulaminu  trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego”  

wprowadzenia możliwości  głosowania obiegowego. 

 2.2. Rada złożyła wniosek do Zarządu Powiatu w Mogilnie  o zmniejszenie wkładu 

finansowego w otwartych konkursach ofert . W wyniku czego Zarząd Powiatu w Mogilnie 

zmniejszył wkład finansowy w konkursach  do 5 %.  

 2.3. Rada wybrała katalog aktów prawa miejscowego i uchwał do opiniowania i 

poinformowała w stosownym piśmie Zarząd Powiatu w Mogilnie .  

 2.4 W okresie sprawozdawczym Rada opracowała ramowy plan zadań na rok 2014 : 

RAMOWY PLAN ZADAŃ  

LP. Zadania PRDPP Powiatu Mogileńskiego Termin realizacji 

1  Udział w pracach komisji konkursowej ocena 

formalna i merytoryczna ofert w konkursach 

na zadania publiczne  

Styczeń/luty 

2  Przygotowanie założeń do programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2015 roku  

Sierpień - październik 

3  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Sierpień - październik 



w sprawie projektu programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.  

4  Przedstawienie sprawozdania z działalności 

rady  

listopad 

5  Forum tematyczne  maj – 

Targi Rolnicze w Bielicach 

6  Spotkania członków PRDPP w 

poszczególnych Gminach Powiatu 

Mogileńskiego  

Cały rok 

7  Dyżury członków PRDPP  Cały rok 

8  Analiza rzeczywistych i aktualnych potrzeb 

społecznych regionu, np. poprzez badanie 

przeprowadzone wśród organizacji 

pozarządowych  

Cały rok 

9  Nawiązanie kontaktów z wojewódzkimi 

radami działalności pożytku publicznego z 

województw ościennych w celu wymiany 

doświadczeń, dobrych praktyk, informacji o 

sąsiadujących regionach  

Cały rok 

10  Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 

zadań publicznych  

Cały rok 

11  Szkolenia dla członków PRDPP Powiatu 

Mogileńskiego  

Cały rok 

12  Opracowanie modelu współpracy PRDPP z 

NGO  

Cały rok 

13  Diagnoza barier w rozwoju III sektora w 

Powiecie Mogileńskim  

Cały rok 

14  Opracowanie strategii wsparcia II sektora w 

Powiecie Mogileńskim  

Cały rok 



 

 2.5. Członkowie Rady uczestniczyli w dwóch Ponadregionalnych spotkaniach RDPP:  

1) I ponadregionalne Forum RDPP w Toruniu 26-27.05.204 r.  

2)  II  ponadregionalne Forum RDPP w Warszawie 21-22.10.2014 r.,  

3)  I spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

24.04.2014 r. w Toruniu,  

4) XV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

Grudziądzu 17 czerwca 2014 gdzie jednocześnie odbyło się I Wojewódzkie Forum Rad 

Działalności Pożytku Publicznego  

5) III Forum RDPP w Olsztynie 18-19.03.2015 r.  

6) 19.03.2015 – konferencja dla NGO i JST z zakresu funkcjonowania Rad Działalności 

Pożytku Publicznego w Inowrocławiu – „Dobre praktyki działalności Rady Działalności 

Pożytku Publicznego na przykładzie RDPP Powiatu Mogileńskiego”  

7) 04.03. 2015 r. spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w Powiecie Mogileńskim  

8) II wizyta studyjna RDPP 19-21.05.2015 r. do obszaru 1 tj. woj. Wielkopolskie, 

zachodniopomorskie, pomorskie  

9) III wizyta studyjna RDPP 22-24.04.2015 r. do obszaru 3 tj. woj. Łódzkiego, dolnośląskiego i 

opolskiego  

10)  10-11.06.2015 r. Ciechocinek – Szkolenie dla RDPP z zakresu wdrażania opracowanych 

standardów  

 2.6. W ramach ogólnopolskiego projektu "Dobre rady" Rada poddana została badaniu 

fokusowym – w czterech płaszczyznach:  

1) procedura powoływania rady  

2) standard pracy rady  

3) standard komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  

4) efekty działania rady  



Ponadto Przewodnicząca Rady Agnieszka Ziółkowska w ramach wyżej wymienionego projektu 

uczestniczy w pracach grupy roboczej nad standardami funkcjonowania Rad Działalności Pożytku 

Publicznego, którego celem jest opracowanie standardu: powoływania, pracy, komunikacji i ewaluacji 

i wdrożenie ich w Radzie. 

Ad.5 

Agnieszka Ziółkowska oddała głos Staroście Powiatu Mogileńskiego Tomaszowi Barczakowi, który 

podziękował ustępującym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu 

Mogileńskiego w imieniu Zarządu Powiatu w Mogilnie i Radnych Rady  Powiatu w Mogilnie                          

za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, czynny udział w posiedzeniach Rady oraz 

zaangażowanie w działalność mającą na celu wspieranie działalności pożytku publicznego                              

i wolontariatu w Powiecie Mogileńskim.  Następnie Starosta Mogileński  Tomasz Barczak wręczył 

wszystkim pisemne listy z  podziękowaniami  za pracę w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Mogileńskiego  w latach 2013-2015.  

W imieniu członków Rady podziękowania wyrazili: Dorota Repulak i Dariusz Chudziński.  

Na zakończenie spotkania:  

Monika Jurkiewicz zaprosiła na podsumowanie działalności LGD, które odbędzie się 29 maja 2015 w 

Świetlicy w Dąbrowie. Natomiast spotkanie powiatowe odbędzie się 3 czerwca 2015 w Jeziorach 

Wielkich. Do tej pory LGP działało na terenie dawnego powiatu mogileńskiego obejmującego również 

Orchowo. W wyniku zmian będzie obejmowało tylko powiat mogileński, bowiem Lokalna Grupa 

działania to jeden powiat. Należy przygotować organizacje pozarządowe pod katem nowej 

perspektywy. Należy tworzyć nowe miejsca pracy, bowiem 50% otrzymanych pieniędzy ma być 

przeznaczona na ten cel. W rejonie LGD zostało doposażonych 58 świetlic. Trzeba jednak uaktywnić 

ich działalność np. poprzez zatrudnienie animatorów.  

Włodzimierz Jopek zaprosił na Dni Strzelna, w ramach których odbędą się zawody pożarnicze. 

Tomasz Barczak wypowiedział się na temat konkursów. Zasadą refundacji jest wyłożenie własnych 

pieniędzy i czekanie na ich zwrot.  

Iza Rogowska powiadomiła o organizowaniu 16-17 czerwca 2015 r.  Konferencji na temat Spółdzielni 

Socjalnych.  

Dorota Repulak przedstawiła działalność kobiet w Bożejewicach, które działają społecznie często 

dokładając pieniądze z „własnej kieszeni”. Do Zarządu zostało też złożone pismo odnośnie „Aktów 



prawa”, które Rada chce opiniować. Należałoby opiniować przed każdą Sesją wszystkie sprawy, które 

są ważne dla rozwoju w naszym powiecie. 

Na zakończenie dyskusji stwierdzono iż bardzo ważna jest diagnoza obszaru, planowanie i kreowanie 

działalności trzeciego sektora pozarządowego w Powiecie Mogileńskim. 

Ad.6 

Agnieszka Ziółkowska podziękowała wszystkim obecnym i zakończyła ostatnie posiedzenie pierwszej 

kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego. 

  

 

Protokolant                                                                                                                Przewodnicząca 

 

 

 

 


