
Protokół Nr 1/2019 

z posiedzenia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 4 października 2019 roku 

 

Posiedzenie Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęło się w dniu 

4 października 2019 roku o godzinie 12:30 w sali nr 30 (w dniu posiedzenia nastąpiła zmiana 

miejsca, spotkanie odbyło się w Biurze Rady) w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.  

O terminie posiedzenia rady jej członkowie zostali poinformowani w sposób 

prawidłowy, w formie e-maila.  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, zatem stwierdzono ważność podejmowanych uchwał. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 niniejszego protokołu.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu 4/2018. 

4. Przyjęcie oraz wydanie opinii do projektu rocznego programu współpracy powiatu 

jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.  

5. Przyjęcie oraz wydanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych.  

6. Wolne głosy i wnioski.  

 

 Powitano wszystkich zebranych członków JRDPP. Następnie Prezes Marcin Rakoczy 

przedstawił porządek obrad. Wszyscy obecni Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek 

obrad. Po przyjęciu porządku obrad, Prezes Marcin Rakoczy odczytał protokół 4/2018 z dnia 

19 grudnia 2018 r., który wszyscy zebrani członkowie jednogłośnie przyjęli.  

     W następnym punkcie rozpoczęto dyskusję nad wydaniem opinii w sprawie rocznego 

programu współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Pani 

Katarzyna Baumann przedstawiła wyniki konsultacji, które wpłynęły do 30 września br. 

Stwierdzono, że uwagi są zasadne i należy je ująć przy uchwalaniu uchwały. Jednocześnie 

poinformowano, że uwagi do programu zostały zaakceptowane przez Radcę Prawnego.  



W jawnym głosowaniu, program został jednogłośnie przyjęty. Sporządzono pozytywną opinie, 

która zostanie przekazana Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.  

 W następnej kolejności Rada obradowała nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego 

dla szkół i placówek niepublicznych, która została przedstawiona członkom Rady przez Panią 

Karolinę Kowańdy. Do projektu uchwały nie było uwag i przyjęto projekt jednogłośnie. 

Pozytywna opinia zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jarocińskiego po 

zakończeniu konsultacji, które zakończą się 10 października 2019 r..  

 Kolejnym punktem obrad były wolne głosy i wnioski. Pani Katarzyna Baumann 

przedstawiła członkom komisji, żeby w najbliższym czasie przystąpić do zmiany w składzie 

rady w związku ze zmianami funkcji przez niektórych członków oraz poinformowano, że jedna 

osoba nie jest już przedstawicielem stowarzyszenia. Z kolei Pan Rafał Piotrowski poruszył 

temat honorowania stowarzyszeń przez Starostę. W związku z dużą ilością zarejestrowanych 

stowarzyszeń postanowiono, że podczas następnego spotkania zostaną przedstawione pomysły 

Radzie.  

 Posiedzenie zakończono o godzinie 13:30. 

 

Prezes Rady    Marcin Rakoczy   ……………………….. 

Wiceprezes Rady   Dorota Surma    ………………………… 

Sekretarz    Patrycja Zydorczak   ………………………… 

 

Wykaz załączników:  

Załącznik nr 1 – lista obecności, 

Załącznik nr 2 – Opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

wydanie opinii do projektu rocznego programu współpracy powiatu jarocińskiego  

z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. 

Załącznik nr 3 – Opinia Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

wydanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Baumann   


