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Protokół Nr 1/2020 

z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 09.01.2020 r. 

 

 Posiedzenie Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęło się  

w dniu 09.01.2020 r., o godzinie 12:00 w Sali nr 30 Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie. Komisja Konkursowa opiniowała złożone oferty dnia 08.01.2020 r. 

 O terminie posiedzenia członkowie zostali poinformowani za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez prezesa Pana Marcina Rakoczego dnia 27.12.2019 r. 

 Na spotkaniu obecne było 6 osób JRDPP, zatem nie stwierdzono quorum. 

Pan Marcin Rakoczy zwołał drugie posiedzenie na 12.45, 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 2/2019 

4. Wydanie opinii w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 

rok. 

5. Wolne głosy i wnioski  

 

 Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Pana Marcina Rakoczego 

porządku obrad JRDPP. 

Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. Porządek obrad przyjęto 

jednogłośnie, nie zgłoszono uwag.  

 Kolejnym punktem było przyjęcie i zatwierdzenie protokołu nr 2/2019 z posiedzenia 

JRDPP z dn. 24.10.2019 r. Za przyjęciem protokołu wszyscy głosowali za (protokół stanowi 

załącznik nr 2). 

 Następnym punktem obrad było przedstawienie zestawienia przydzielonych dotacji 

przez Komisję Konkursową. Członkowie JRDPP zapoznali się z zestawieniem oraz zostały 

przedstawione wszystkie oferty oraz wyjaśnienia związane z wyborem poszczególnych ofert. 

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem przedstawionego 

zestawienia opowiedzieli się wszyscy za. (opinia stanowi załącznik nr 3, zestawienie ofert 

 w ramach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 4). 
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 Ostatnim punktem zebrania były wolne głosy i wnioski. Po zakończeniu dyskusji Pan 

Marcin Rakoczy podziękował za przybycie i zakończył posiedzenie komisji o godz. 13:45. 

   

 

Prezes Rady Marcin Rakoczy  

(-) 

Wiceprezes Rady Leszek Bajda  

(-) 

Sekretarz Rady  Patrycja Zydorczak –  

(w zastępstwie Katarzyna 

Baumann)  

 

(-) 

   

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - lista obecności  

Załącznik nr 2 – protokół nr 2/2019 

Załącznik nr 3 - opinia 

Załącznik nr 4 - zestawienie przydzielonych dotacji 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Baumann  


