
Protokół z XI posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Podkarpackiego dnia 18 października 2021 r. 

 

 Posiedzenie otworzył pan Maciej Kunysz – przewodniczący Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Podkarpackiego. Do członków Rady został przesłany do  program 
posiedzenia. Do tego programu nie zostały złożone żadne uwagi. Kolejno została sprawdzona 
lista obecności. 

 Na wstępie Pan Przewodniczący poinformował, że 4 grudnia 2021 r odbędzie się                      
V Podkarpackie Forum Obywatelskie, którego współorganizatorem jest Rada Działalności 
Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Poprosił członków o pomoc                                   
w organizacji ww. wydarzenia oraz o obecność. Podczas forum obędzie się m.in. konferencja 
Przyszłość Europy w ramach, której odbędzie się dyskusja o obecności społeczeństwa 
obywatelskiego w nowej perspektywie finansowej. Kolejno poinformował o odbywającym się -
27 listopada 2021 r. - Święcie Rad Działalności Pożytku Publicznego. W tym roku miła 18 lat 
od przyjęcia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym, 
podczas spotkania, odbędzie się dyskusja na ww. temat z autorami ustawy.  

Kolejno Pan Przewodniczący przekazał głos Panu Bogumiłowi Drzałowi z oddziału 
współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu UMWP, który przedstawił 
projekt Programu współpracy samorządu województwa podkarpackiego  z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022 oraz zmiany jakie zostały do niego wprowadzone.  

W trakcie dyskusji nad projektem ww. programu członkowie RDPP doszli do wniosku, 
że powinny zostać zmienione zapisy:  

• w § 9 pkt 1 z: 
powierzenia – gdy jednostka organizacyjna ogłaszająca konkurs na wykonywanie 

zadań publicznych udziela dotacji na finansowanie ich realizacji i nie oczekuje od podmiotu 
Programu wniesienia wkładu własnego finansowego, 

na 
powierzenia – gdy jednostka organizacyjna ogłaszająca konkurs na wykonywanie 

zadań publicznych udziela dotacji na finansowanie ich realizacji i nie może oczekiwać od 
podmiotu Programu wniesienia wkładu własnego 

• w § 10 pkt 2 z: 
dotacji dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 

zł wkład własny musi stanowić co najmniej 10% wysokości dotacji. 
na 
dotacji dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji zostanie określona 

przez jednostkę organizacyjną  ogłaszającą konkurs. 
• w § 26 pkt 5 z: 
Opiniowaniu nie podlega oferta i zostaje odrzucona z powodu błędów formalnych, 

określonych w ogłoszeniu o konkursie. 
na  
Opiniowaniu nie podlega oferta i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów 

formalnych: 
1) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu                        

o konkursie; 
2) złożenie oferty po terminie; 
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony. 

Po ustaleniu treści zmian rozpoczęto głosowanie, a następnie przyjęto uchwałę 
dotyczącą wyrażenia pozytywnej opinii do projektu Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 z ww. uwagami. 



Kolejny punkt posiedzenia dotyczył kwestii Społeczeństwa Obywatelskiego                                
w Funduszach Europejskich dla Podkarpacia. Głos przejął Pan Wojciech Magnowski – 
dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP. 
Przedstawił prezentację dotyczącą Umowy Partnerstwa 2021-2027 - kluczowego dokumentu 
podlegającego docelowo uzgodnieniu z Komisją Europejską, który będzie podstawą 
programowania wsparcia unijnego w obszarze polityki spójności dla perspektywy 2021-2027. 
Wyjaśnił, że podczas ostatniego spotkania z członkami RDPP – w maju 2021 r., nie było 
jeszcze podzielonych środków. Obecne, strona polska czeka na reakcję Komisji Europejskiej 
w sprawie projektu umowy partnerstwa po przeprowadzonych konsultacjach. Jak 
poinformował pan dyr. Wojciech Magnowski kształt projektu umowy partnerstwa jeszcze 
będzie się docierał. Pod koniec omawiania tego punktu nawiązała się dyskusja na ww. temat.  

Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych. Pan Przewodniczący powrócił do 
tematu organizacji Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz V Podkarpackiego 
Forum Obywatelskiego.  

Następnie Pan Przewodniczący zadał pytanie do członków RDPP czy chcieliby 
poruszyć jakieś dodatkowe tematy. Nikt nie wniósł żadnych punktów, w związku z tym 
posiedzenie dobiegło końca.  

 Na tym protokół zakończono. 

 

        

 Maciej Kunysz 

 

       Przewodniczący 

        Rady Działalności Pożytku Publicznego 

  Województwa Podkarpackiego 
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