
1 

 

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH  

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH 

 

Załącznik 

do protokołu przeprowadzonych konsultacji  

z dnia 8 kwietnia 2016 r. 

 

 

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego 

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

 

 

W dniu 8 marca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się otwarte 

spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Policach. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Spotkanie rozpoczęła oraz przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych  

pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, po czym oddała głos pani 

Edycie Rudeckiej, Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, celem 

szczegółowego omówienia procedury organizacyjnej spotkania oraz konsultowanego projektu 

uchwały. 

 

Pani Edyta Rudecka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, 

przybliżyła zebranym formę organizacyjną przeprowadzanych konsultacji, w tym omówiła 

ustalony przez Zarząd Powiatu w Policach kalendarz czynności konsultacyjnych  

w przedmiotowej sprawie.  

W dalszej części swojej wypowiedzi pani Edyta Rudecka przybliżyła zebranym 

konsultowany projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Policach. 

 

Następnie przybyli na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowy wyrazili swoje 

opinie w zakresie konsultowanego projektu uchwały. 

 

Pani Irena Gilewska, reprezentująca Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, wyraziła 

opinię, iż w przedłożonym projekcie uchwały brakuje zapisów, które określałyby tryb 

odwoływania członków Rady oraz zadania Rady.  

Jednocześnie pani Irena Gilewska wskazała, iż zapisy § 10 ust. 8 i 9 konsultowanego 

projektu uchwały, które w swojej treści zawierają unormowania dotyczące praw  

i obowiązków członka Rady, winny zostać wykreślone. Celowym byłoby umieszczenie  

ww. zapisów w regulaminie pracy Rady. 
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Pani Maria Górska, reprezentująca Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą  

w Policach, wyraziła zastrzeżenie, iż określony w § 7 ust.1 projektu uchwały termin czterech 

miesięcy zaplanowanych na przeprowadzenie działań formalnych mających na celu 

wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady kolejnej kadencji jest 

terminem zbyt odległym. 

Tym samym pani Maria Górska zaproponowała skrócenie ww. terminu do niezbędnego 

minimum. 

 

Reprezentantki Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Policach nie wniosły uwag do konsultowanego projektu uchwały. 

 

Więcej opinii nie zgłoszono.  

 

W związku z powyższym pani Beata Chmielewska zakończyła otwarte spotkanie 

konsultacyjne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Policach.  

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden przekazany zostanie Zarządowi Powiatu w Policach. 

 

 

 

 

Protokół sporządził: 

Podinspektor 

 

Daria Dudek 

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis 

 

 


