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Protokół Nr 8/2015 

z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 10 września 2015 r. 

 
 Posiedzenie Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęło się  

w dniu 10 września 2015 r., o godzinie 15.30 w sali nr 30 Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie. 

 O terminie posiedzenia rady jej członkowie zostali poinformowaniu e-mailowo przez 

Panią Iwonę Grodzką - Wojtaszak pełniącą funkcję prezesa JRDPP. 

 Na spotkaniu obecne były 4 osoby JRDPP, zatem nie stwierdzono quorum. 

Pani Iwona Grodzka - Wojtaszak zwołała drugie posiedzenie na 15.45, czyli 15 minut 

później,  co stanowiło quorum do podejmowania uchwał. Z uwagi na posiedzenie zwołane  

w drugim terminie tj. 15 minut później bez względu na liczę obecnych członków Rady 

zebranie jest ważne i można podejmować ważne uchwały.  

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

  

 Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu 7/2015 

4. Przedstawienie "Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego" opracowanych  

w ramach projektu pn.: "Rada Pożytku do Standardowego Użytku" 

5. Podjęcie uchwały 3/2015 w sprawie standardu funkcjonowania Rady. 

6. Przedstawienie "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2016/" 

7. Dyskusja nad "Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2016" 

8. Wydanie opinii dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2016" 

9. Rezygnacja prezesa Pani Iwony Grodzkiej - Wojtaszak z przewodniczenia w Radzie. 

10. Wolne głosy i wnioski  

 

 Pani Iwona Grodzka - Wojtaszak powitała wszystkich przybyłych na spotkanie.  

 

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Panią Prezes porządku obrad JRDPP. 

Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto 

jednogłośnie, nie zgłoszono uwag.  
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Kolejnym punktem było przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 7/2015 z posiedzenia 

Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 9 kwietnia 2015 r., protokół 

został przyjęty jednogłośnie. Nie zgłoszono uwag. Protokół stanowi załącznik nr 2. 

 

Następnie zostały przedstawione "Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego" 

opracowane w ramach projektu pn.: "Rada Pożytku do Standardowego Użytku". Członkom 

Rady zostały przedstawione wytyczne, jakie należy podjąć w najbliższym czasie. Omówiono 

co już jest zrobione, a co pozostaje do zrobienia. Po omówieniu standardów przystąpiono do 

podjęcia uchwały 3/2015 w sprawie standardu funkcjonowania Rady - uchwała została 

przyjęta jednogłośnie, nie zgłoszono uwag. Uchwała stanowi załącznik nr 3 wraz  

z załącznikiem. 

 

Członkowie Rady zapoznali się z przygotowanym projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

"Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016". Pani 

Katarzyna Baumann - podinspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie przedstawiła, co zawiera program, co zostało dodane i na co 

szczególnie zwrócono uwagę. Obecni na spotkaniu członkowie nie zgłosili uwag do 

programu. 

W związku z powyższym przystąpiono do pkt. 8 wydanie opinii dotyczącej" Rocznego 

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Członkowie Rady 

zaopiniowali pozytywnie program. Opinia została przyjęta jednogłośnie, uwag nie zgłoszono. 

Opinia stanowi załącznik nr 4.  

 

Kolejnym punktem posiedzenia była rezygnacja Pani Iwony Grodzkiej -Wojtaszak z funkcji  

przewodniczenia JRDPP z przyczyn zawodowych i zdrowotnych. Członkowie przyjęli 

rezygnacje jednogłośnie. Jednocześnie wyznaczono 2-miesięczny okres w celu wdrożenia  

i wyboru nowego przewodniczącego. 

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Iwona Grodzka - Wojtaszak zaproponowała kolejne 

spotkanie Rady na dzień 5 listopada 2015 r., godzina 15.30, sala nr 30 Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie.  

 

Ostatnim punktem obrad były wolne głosy i wnioski. Nikt z obecnych osób nie miał pytań. 

 

Na tym zakończono zebranie przez Panią Iwonę Grodzką - Wojtaszak o godzinie 16.00  

Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie. 
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Prezes Rady Iwona Grodzka - Wojtaszak  

(-) 
Wiceprezes Rady Marcin Rakoczy  

(-) 
Sekretarz Rady  Elżbieta Kostka   

(-) 
   
 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - lista obecności  

Załącznik nr 2 - protokół Nr 7/2015z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w dniu 09.04.2015 r. 

Załącznik nr 3 - uchwała 3/2015 w sprawie standardu funkcjonowania Rady 

Załącznik nr 4 - opinia Rady w sprawie "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2016" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 

Katarzyna Baumann  


