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Protokół Nr 11/2018 

z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

w dniu 17 maja 2018 r. 

 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach (PRDPP)  

Pan Ryszard Rogoziński otworzył 10. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Policach, zwanej dalej „Radą”.  

 

Pkt 2. Stwierdzenie quorum. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący PRDPP poinformował, iż na posiedzeniu 

obecnych jest 13 członków, co oznacza, iż jest wymagane quorum. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Pkt 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący PRDPP odczytał projekt porządku posiedzenia, a następnie poinformował 

członków o otrzymaniu od Zarządu Powiatu Polickiego pisma znak SO.521.2.3.2018.AL              

z dnia 17 maja 2018 r. informującego o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu             

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Przewodniczący PRDPP wskazał, że Zarząd 

Powiatu w Policach wyznaczył do 30 maja 2018 r. termin do wyrażenia opinii w temacie 

dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w Policach. 

Podkreślił również, że wg harmonogramu pracy Rady, kolejne spotkanie Rady wyznaczone 

jest na 6 września br. dlatego więc zawnioskował o przyjęcie do  przedstawionego porządku 

posiedzenia pkt 4a.  Podjęcie uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Policach w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania                       

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 

Z uwagi na fakt, iż żaden z członków nie zgłosił uwag do przedstawionego wniosku 

Przewodniczący PRDPP zarządził głosowanie nad  jego przyjęciem.  

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Następnie Przewodniczący PRDPP ponownie odczytał projekt porządku posiedzenia 

uwzględniając pkt 4a w treści jak przytoczono wyżej, a następnie zapytał członków                      

o ewentualne uwagi co zmienionego  porządku. Z uwagi na fakt, iż żaden z członków nie 

zgłosił innych uwag Przewodniczący PRDPP zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 

posiedzenia po zmianach.  

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 
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Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Pkt 4. Przyjęcie protokołu Nr 10/2018 z 10. posiedzenia Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Policach w dniu 1 marca 2018 r. 

Przewodniczący PRDPP zapytał członków czy zapoznali się z otrzymanym protokołem  

i czy wnoszą do niego ewentualne uwagi. W związku z tym, iż żadnych uwag nie wniesiono, 

Przewodniczący PRDPP zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu.  

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Pkt 4a. Podjęcie uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach              

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady 

Powiatu w Policach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu               

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 

 

Przewodniczący PRDPP odczytał projekt uchwały poddawanej konsultacjom, po czym 

przypomniał, że niniejszy projekt uchwały poddawany już był pod konsultacje i Rada 

wyrażała opinię odnośnie tego projektu. I tu głos zabrała pani Beata Chmielewska (członek 

Rady / przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach), która zaznaczyła, że niniejsza uchwała 

wróciła pod obrady Rady ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone po uwagach 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zarząd Powiatu w Policach uznał, iż 

należałoby te zmiany uwzględnić.  Pani Beata Chmielewska omówiła szczegółowo czego owe 

zmiany dotyczą. Jednocześnie dodała, że istotna kwestią do rozważenia jeszcze przez 

prawników Starostwa Powiatowego w Policach zapis §4 ust. 7 uchwały. 

Ponadto poinformowała, że prawnicy Starostwa Powiatowego w Policach zastanawiają się 

nad wykreśleniem zapisu § 4 ust. 7 ww.  projektu uchwały. 

 

Na to głos zabrała pani Maria Górska (członek Rady / przedstawiciel Fundacji Ośrodek 

Doskonalenia Kadr w Policach), która po uprzednim zaznaczeniu, że niniejszy zapis jest 

bardzo niekorzystny dla niepublicznych szkół zawnioskowała o złożenie wniosku do Zarządu 

Powiatu w Policach o  wykreślenie z niniejszego projektu uchwały zapisu § 7 ust. 4. 

 

Przewodniczący PRDPP zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Po tym Przewodniczący PRDPP zapytał członków Rady czy mają względem 

przedstawionego projektu jakieś inne uwagi i wnioski. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych 

sugestii. 
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Przewodniczący PRDPP odczytał projekt uchwały uwzględniając w treści § 1 

przegłosowany wniosek. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący PRDPP zarządził głosowanie nad uchwałą  o zaproponowanej treści. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pkt  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r. 

 

Przewodniczący PRDPP poprosił panią Beatę Chmielewską (członka Rady / 

przedstawiciela Zarządu Powiatu w Policach), o wprowadzenie do przedłożonego Radzie 

Sprawozdania, która wskazała główne obszary, zasady i formy współpracy Powiatu                      

z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiła dane liczbowe odnośnie środków finansowych 

przekazanych w 2017 r. na współpracę z organizacjami i podkreśliła  ich wzrost                            

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały przyjmującym niniejsze sprawozdanie. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu 

 

Pkt 6. Omówienie bieżących i planowanych do podjęcia działań związanych                                         

z funkcjonowaniem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.  

 

Przewodniczący na wstępie poinformował zebranych, że o godzinie 16.00 odbyło się 

spotkanie członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.                   

Ponadto poinformował, że na spotkaniu tym pani Maria Górska (członek Rady / 

przedstawiciel Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach) przedstawiła propozycje 

tematów, które winny zostać przekazane Zarządowi Powiatu w Policach do ewentualne 

rozważenia. 

 

Propozycja tematów stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący PRDPP poinformował zebranych, że na spotkaniu  członków Rady 

będących przedstawicielami organizacji pozarządowych poruszona została kwestia 

komunikacji Police-Nowe Warpno.  
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Tu głos zabrała pani Zofia Sztacheta (członek Rady / przedstawiciel Koła Terenowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie), która 

poinformowała o sytuacji mieszkańców Nowego Warpna w odniesieniu do komunikacji 

autobusowej na trasie Police – Nowe Warpno.  Na koniec wniosła jako przedstawiciel Koła 

Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie 

oficjalny wniosek o zajęcie się sprawą przez Powiatową Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

Wszyscy zebrani wyrazili zgodnie chęć zorganizowania posiedzenia wyjazdowego Rady 

do Nowego Warpna w celu omówienia zaistniałego problemu z Burmistrzem Nowego 

Warpna i mieszkańcami gminy. 

 

 

Pkt 7. Wnioski i oświadczenia. 

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący PRDPP zapytał członków o ewentualne 

wnioski. Nikt z zebranych wniosków nie złożył. 

 

 

Pkt 12. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący PRDPP podziękował wszystkim zebranym za przybycie i zakończył 

posiedzenie.  

 

 
           Przewodniczący 

        Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

            w Policach 

 

    Ryszard Rogoziński   

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Lewandowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy 


