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Protokół Nr 9/2020 

z 9. posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach 

w dniu 23 września 2020 r. 

 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach  

Pani Katarzyna Chmielewska otworzyła 9. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Policach (PRDPP).  

 

Pkt 2. Stwierdzenie quorum. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca PRDPP poinformowała, iż na posiedzeniu 

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

Na posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach przybyła 

pani Katarzyna Szeremeta, Zastępca Naczelnika w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Starostwa Powiatowego w Policach, w celu omówienia konsultowanych projektów uchwały 

Rady Powiatu w Policach. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Pkt 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca PRDPP w Policach odczytała projekt porządku posiedzenia, a następnie 

zapytała członków o ewentualne uwagi do tegoż porządku. Z uwagi na fakt, iż żaden                                 

z członków nie zgłosił uwag do przedstawionych wniosków Przewodnicząca PRDPP 

zarządziła głosowanie nad ich przyjęciem.  

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Pkt 4. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019 z 3. posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Policach z dnia 30 października 2019 r. 

Przewodnicząca PRDPP zapytała członków PRDPP czy zapoznali się z otrzymanym 

protokołem i czy wnoszą do niego ewentualne uwagi bądź opinie. Uwag nie wniesiono, więc 

Przewodnicząca PRDPP zarządziła głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu.  

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Pkt 5-9. Przyjęcie protokołu od nr 4 do nr 8 z zaocznych posiedzeń Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Policach odpowiednio z dnia  8 listopada 2019 r.,  

29 listopada 2019 r., 5 lutego 2020 r., 15 maja 2020 r. oraz 23 lipca 2020 r. 

Przewodnicząca PRDPP zapytała członków PRDPP czy zapoznali się z otrzymanymi 

protokołami i czy wnoszą do nich ewentualne uwagi bądź opinie. Uwag nie wniesiono, więc 

Przewodnicząca PRDPP zarządziła głosowanie nad przyjęciem ww. protokołów.  
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Wyniki głosowania: 

za – 12 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 1 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady 

Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie z obszaru 

wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu 

Polickiego.  

     Przewodnicząca PRDPP oddała głos Pani Katarzynie Szeremecie, Zastępcy Naczelnika  

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,  

celem wyjaśnienia zagadnienia będącego przedmiotem konsultowanej uchwały. 

Po przekazaniu przez Panią Katarzynę Szeremetę istnych informacji nt. ww. projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach, Przewodnicząca PRDPP zapytała członków PRDPP czy 

mają względem omawianej uchwały dodatkowe pytania bądź uwagi. Członkowie PRDPP nie 

zgłosili żadnych sugestii, więc Przewodnicząca PRDPP zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddawanego konsultacjom projektu uchwały Rady 

Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia 

pojazdu w 2021 r.  

     Przewodnicząca PRDPP oddała głos Pani Katarzynie Szeremecie, Zastępcy Naczelnika  

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,  

celem wyjaśnienia zagadnienia będącego przedmiotem konsultowanej uchwały. 

Po przekazaniu przez Panią Katarzynę Szeremeta istnych informacji nt. ww. projektu 

uchwały Rady Powiatu w Policach, Przewodnicząca PRDPP zapytała członków PRDPP czy 

mają względem omawianej uchwały dodatkowe pytania bądź uwagi. Członkowie PRDPP nie 

zgłosili żadnych sugestii, więc Przewodnicząca PRDPP zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Pkt 12. Omówienie i opracowanie priorytetów do projektu budżetu Powiatu Polickiego na rok 

2021 r. w części dotyczącej działalności Powiatu Polickiego na rzecz organizacji 

pozarządowych. 

Przewodnicząca PRDPP zwróciła się do zebranych członków Rady o zgłaszanie wszelkich 

propozycji, wniosków, uwagi itp. w zakresie jw.  

Głos zabrała Pani Katarzyna Chmielewska, Przewodnicząca PRDPP, która zaproponowała 

zwiększenie w projekcie budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok środków finansowych  

na zakup materiałów promujących powiat na imprezach organizowanych przez organizację 

pozarządowe, np. banery, flagi, namioty itp. 

Następnie głos zabrała Pani Edyta Rudecka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, która zaproponowała poszerzenie 

zakresu priorytetowych zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowych w części dotyczącej szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. 

Kolejną propozycję zgłosiła ponownie Pani Katarzyna Chmielewka, Przewodnicząca PRDPP, 

która zaproponowała uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Polickiego na 2021 r. 

ogółem większe środki finansowe z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, niż to było w 2020 r. 

Głos zabrała również Pani Renata Wójcik, przedstawiciel Klubu Przyjaciół Gminy 

Kołbaskowo w Przecławiu, która na przykładzie swojej organizacji wskazała, iż często 

pieniądze otrzymywane w ramach dotacji z Powiatu Polickiego są niestety niewystarczające, 

aby organizacja mogła zrealizować planowane zadanie w pełnym zakresie i na poziomie 

uprzednio zaplanowanym. 

Do rozmowy włącza się Pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, 

która poparła propozycję Przewodniczącej PRDPP, wskazując jednocześnie, iż budżet 

Powiatu Polickiego na 2020 rok z przeznaczeniem na współprace finansową z organizacjami 

pozarządowymi został zwiększony, ale jednocześnie przybyło organizacji pozarządowych, 

które biorą udział w konkursach i składają wnioski poza konkursem, więc podsumowując, 

pieniądze z  budżetu Powiatu Polickiego się zwiększają, ale także jest więcej inicjatyw, zadań 

i przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i stąd też być może nie jest  

to widoczne w odniesieniu do wysokości przyznawanych kwot dotacji.  

Ostatni wniosek zaproponowana kolejny raz Pani Katarzyna Chmielewska, Przewodniczącą 

PRDPP, a dotyczył on pomocy dla organizacji pozarządowych realizowanej w formie 

pozafinansowej. 

Podsumowując zgłoszone zostały cztery priorytety: 

1) znaczne zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup 

materiałów  promujących Powiat Policki na imprezach organizowanych przez organizację 

pozarządowe; 

2) propozycja poszerzenia zakresu priorytetowych zadań publicznych zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym w części dotyczącej szeroko rozumianego społeczeństwa 

obywatelskiego; 

3) zwiększenie ogółem wysokości środków finansowych przeznaczonych w 2021 r.  

na realizacje zadań przez organizacje pozarządowe; 

4) udzielanie przez Powiat Policki pomocy organizacjom pozarządowym w formie 

pozafinansowej. 

      

Przewodnicząca PRDPP zarządziła głosowanie za ww. priorytetami do projektu budżetu 

Powiatu Polickiego na 2021 rok. 

 

Wyniki głosowania: 

za – 13 

przeciw – 0 

wstrzymało się – 0 
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Po glosowaniu głos zabrał Pan Romuald Hryniewicz, przedstawiciel Klubu Piłkarskiego 

,,Chemik Police” w Policach, z zapytaniem czy budżet który był zaplanowany na współpracę 

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. „przechodzi na następny rok” ? 

Na pytanie odpowiedziała Pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, 

informując, iż środki finansowe zaplanowane w budżecie na dany rok mogą być 

wykorzystane tylko i wyłącznie w danym roku, a więc „nie przechodzą” na rok następny. 

 

Pkt 13. Omówienie i wypracowanie propozycji poszczególnych zapisów do projektu 

Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. 

 Przewodnicząca PRDPP poprosiła o zabieranie głosu w tym punkcie porządku obrad.  

Z uwagi na brak innych głosów Pani Edyta Rudecka, Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich w Policach, zaproponowała, aby członkowie PRDPP mieli 

możliwość przekazania swoich propozycji zapisów do ww. programu drogą elektroniczną  

w terminie nieco późniejszym. Być może pozwoli to na wypracowanie swoich propozycji  

i np. po ponownym zapoznaniu się z obowiązującym programem współpracy pojawia się 

spostrzeżenia i uwagi, co do projektu programu na rok przyszły.  

Głos zabrała Pani Renata Wójcik, przedstawiciel Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo  

w Przecławiu, która zapytała o tegoroczną gale wolontariatu i konkurs ,,Razem Możemy 

Więcej”. 

Pani Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach, poinformowała że 

aktualnie nie ma pewności, że ww. wydarzenia w tym roku odbędą się, a być może forma ich 

organizacji będzie inna niż dotychczasowe bezpośrednie spotkanie wszystkich 

nominowanych, laureatów i zaproszonych gości.  

 

Pkt 14. Wnioski i oświadczenia. 

Przewodnicząca PRDPP zapytała członków o ewentualne wnioski.  

Głos zabrała Pani Małgorzta Siemianowka, radna Rady Powiatu w Policach,  która 

poruszyła temat wzmocnienia kontroli dzialalności organizacji pozarządowych, które biorą 

udział w konkursach ogłaszanych przez Powiat Policki, pod katem prawidłowości  

i racjonalności wykorzystywania przez organizacji udzielnych dotacji. 

W ramach poruszonego tematu wywiązała się rozmowa pomiędzy poszczególnymi 

członkami PRDPP, która ze względu na liczne głosy wyrażane jednocześnie, nie pozwoliła  

na wychwycenie i określenie jednoznacznych konkretnych wniosków i opinii. 

 

Pkt 15. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca PRDPP podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zakończyła 

posiedzenie.  

 

 
          Przewodnicząca 

        Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

            w Policach 

 

    Katarzyna Chmielewska 

 

Protokół sporządziła: 

 

Emilia Traugot-Rymarek 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy 


