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Podkarpackiego dnia 15 września 2021 r. 

 

 Posiedzenie otworzył pan Maciej Kunysz – przewodniczący Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Podkarpackiego, sprawdził listę obecności oraz powitał gości. 

Następnie przedstawiony został program posiedzenia, do którego nie zostały 
wniesione żadne uwagi. W kolejnym punkcie, głos zabrała Pani Ewa Draus – Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego, która zaznajomiła członków rady z tematem tworzenia 
projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Jest to strategia 
ukierunkowująca wydatkowanie środków na rozwój gospodarczy pochodzących z budżetu 
województwa i środków unijnych, w ramach której zidentyfikowane i opisane zostały 
regionalne inteligentne specjalizacje. Kolejno, głos przekazała Panu Pawłowi Waisowi – 
Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, który przedstawił kompleksowe informacje na ww. temat wraz z prezentacją. 
Poinformował, że to już czwarta edycja tego dokumentu. Jednak jest on inny niż poprzednie, 
oraz niż w reszcie województw. Pan Przewodniczący Maciej Kunysz podziękował                                  
za wyczerpujące informacje. Program został odebrany pozytywnie przez członków rady jednak 
w związku z brakiem kworum uchwała zostanie podjęta w trybie korespondencyjnym. 

Czwarty punkt spotkania dotyczył projektu pt. "PARASOL"; Konkurs FIO 2021 Priorytet 
2-4. Założenia programu przedstawiła Pani Anna Tworz, ekspert w zespole pracującym nad 
reformą przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów współpracująca ze Stowarzyszaniem EKOSKOP oraz Uniwersytetem 
Bieszczadzkim. Wyjaśniła, że podstawą stworzenia projektu była potrzeba uruchomienia 
federacji, która służyłaby pomocą organizacjom pozarządowym. Głównie cele projektu to m.in. 
utworzenie strony internetowej gdzie organizacje będą miały możliwość zgłaszania swoich 
potrzeb, pytań czy też propozycji rozwiązań, organizacja szkoleń, zapraszanie ekspertów do 
współpracy, wizyty studyjne i korzystanie z dobrych praktyk. Pani Marszałek Ewa Draus 
pogratulowała inicjatywy. W związku z brakiem kworum uchwała dotycząca partnerstwa 
zostanie podjęta w trybie korespondencyjnym. 

Kolejno przedstawiono temat dotyczący projektu pt. „Dobre rady dla Rady”. Program 
omówiła Pani Alicja Gawinek z Opolskiego Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. 
Projekt został złożony w partnerstwie trzech organizacji. Liderem projektu jest stowarzyszenie 
EKOSKOP. Pozostałe to Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku                   
i Opolskie Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych. Projekt jest wynikiem wielu dyskusji, 
badania potrzeb wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego i odpowiada na problem 
małej obecności przedstawicieli organizacji w procesach decyzyjnych administracji publicznej, 
jak również niskiego poziomu dialogu obywatelskiego. Poziom funkcjonowania rad 
wojewódzkich jest bardzo różny. Pani Alicja zaznaczyła, że odpowiadając na te potrzeby 
została wszczęta inicjatywa aby przygotować projekt, który będzie dedykowany radom 
działalności pożytku publicznego. W ciągu trzech lat trwania projektu zorganizowane będą aż 
32 szkolenia. Przyjęcie uchwały o zawarciu partnerstwa nastąpi w trybie obiegowym. 

  W dalszym etapie spotkania dokonano podsumowania cyklu 15 wojewódzkich 
spotkań z organizacjami obywatelskimi. Pan Waldemar Wheis z Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Dolnośląskiego oraz członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich 
Rad przedstawił informację na dany temat. W sumie w spotkaniach uczestniczyło około 1000 
osób. Po krótkiej informacji, Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu. Podsumował 
ostatnie spotkanie Konwentu, na którym członkowie dyskutowali głownie o funduszach 
europejskich, ustawie o ekonomii społecznej, ustawie o sprawozdawczości oraz o bieżącej 
działalności komitetu ds. pożytku publicznego. Burzliwym punktem była informacja na temat 



projektu ustawy dotyczącej ochotniczych straży pożarnych. 28 września 2021 r. odbędzie się 
kolejne spotkanie Konwentu w formie hybrydowej.  

Kolejnym punktem spotkana była informacja na temat projektu ustawy                                          
o sprawozdawczości. Założenia projektu ustawy przewidują nowe progi, tj. próg 10 000, do 
którego nie będą potrzebne żadne sprawozdania, próg do 1 000 000, do którego 
sprawozdanie będzie uproszczone oraz próg powyżej 1 000 000, gdzie będzie obowiązywać 
pełna księgowość.  

W następnym punkcie, dotyczącym Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, Pan Przewodniczący poprosił członków 
rady o zgłaszanie się do zespołu roboczego w celu wypracowania uwag i propozycji zmian                  
w ww. programie.  

W ostatnim punkcie tj. sprawy różne nie poruszono żadnego tematu. 

Na tym protokół zakończono.  

Maciej Kunysz 

Przewodniczący  

        Rady Działalności Pożytku Publicznego  

  Województwa Podkarpackiego  
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