
Mysłowice, dnia 12 lutego 2016 r. 
 

Protokół  
z spotkania organizacyjnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Mysłowicach 
w dniu 8 lutego 2016 r. 

ul. Powstaoców 1, Urząd Miasta Mysłowice 
 
Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego otworzył Prezydent Miasta Mysłowice, 
który powitał zebranych członków oraz przedstawił porządek spotkania. W spotkaniu nie mogła 
uczestniczyd pani Joanna Frysztacka, która usprawiedliwiła swoją nieobecnośd.  
 
Każdy obecny członek Rady otrzymał tzw. pakiet startowy, który zawierał: listę kontaktową do 
pozostałych członków Rady, Program współpracy samorządu miasta Mysłowice i organizacji 
pozarządowych w 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: 
powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach, 

Uchwałę Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach. Na spotkaniu była również możliwośd 
wypożyczenia materiałów i publikacji dot. tworzenia modelowych rad, standardów ich 
działania i modelu współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. 
 
Zebranie rozpoczęło się od dyskusji na temat tego jakie oczekiwania mają członkowie Rady co do 
sposobu jej działania. Najważniejsze kwestie dla Rady jakie zostały podkreślone to integracja 
sektora pozarządowego w Mysłowicach, tworzenie standardów realizacji zadao publicznych 
zlecanych organizacjom pozarządowym, jak tworzenie warunków do rozwój organizacji 
pozarządowych oraz pobudzanie ich do działania. 
 
Następnie odbył się wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 
 

Pan Artur Kukwa zaproponował kandydaturę pana Jerzego Rutkowskiego na 
Przewodniczącego Rady, pani Marzena Drobiec-Pawłowska zaproponowała kandydaturę 
pana Eugeniusza Starzaka natomiast pani Teresa Bialucha zaproponowała kandydaturę  
Edyty Helizanowicz-Oleksy.  
 
Pan Jerzy Rutkowski i pan Eugeniusz Starzak wyrazili zgodę na kandydowanie, natomiast pani 
Edyta Helizanowicz-Oleksy zaproponowała, że może pełnid funkcję Sekretarza Rady. 
 
W głosowaniu na kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady wzięło udział 7 osób 
uprawnionych do głosowania. Poniżej znajdują się wyniki głosowania: 

Lp Imię i nazwisko kandydata na Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Ilośd 
głosów 

1 
Rutkowski Jerzy – Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" 

5 

2 Starzak Eugeniusz – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Progres" 2 

 



Na kandydata Wiceprzewodniczącego Rady zaproponowano kandydaturę pana Eugeniusza 
Starzaka.  W głosowaniu wzięło 7 osób uprawnionych do głosowania.  Poniżej znajdują się wyniki 
głosowania: 

Lp Imię i nazwisko kandydata na Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Ilośd głosów 

2 Starzak Eugeniusz – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 
"Progres" 

6 głosów „za” i 
 1 wstrzymujący 

 
 
W głosowaniu na kandydaturę pani Edyty Helizanowicz-Oleksy na stanowisko Sekretarza Rady 
wzięło udział 7 osób uprawnionych do głosowania. Poniżej znajdują się wyniki głosowania: 

Lp Imię i nazwisko kandydata na Sekretarza Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Ilośd głosów 

2 Edyta Helizanowicz Oleksy – Stanowisko ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Miasta 

7 głosów „za” 

 
 
 

Na podstawie Uchwaly Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach w wyniku głosowania na 
stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady zostali wybrani: 
 

Lp Imię i nazwisko kandydata na Przewodniczącego Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Ilośd głosów 

1 Rutkowski Jerzy – Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
"Ogniwo" 

Przewodniczący 

2 Starzak Eugeniusz – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych "Progres" 

Wiceprzewodniczący 

3 Edyta Helizanowicz Oleksy – Stanowisko ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Miasta 

Sekretarz 

 
Pierwszym krokiem ukonstytuowanej Rady było omówienie zmian koniecznych w Uchwale 
Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Mysłowicach. Wśród proponowanych zmian znalazło się: 

1) dostosowanie uchwały do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w kwestii długości kadencji Rady z dwóch lat do trzech lat. 

2) dostosowanie uchwały do rekomendacji zawartych w „Standardach Rad Działalności 
Pożytku Publicznego” w kwestii : 

a. przeniesienia katalogu zadao Rady opisanych w uchwale do Regulaminu. 
b. sposobu podejmowania decyzji przez Radę poprzez wprowadzenie zmiany 

o treści: „Rada podejmuje decyzje drogą konsensusu, a w przypadku 
niemożności jego osiągnięcia zostaje zarządzone głosowanie. W tym wypadku 
decyzja zapada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 



członków i członkio Rady. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest 
głos Przewodniczącego Rady. 

 
Kolejnym punktem spotkania było opracowanie założeo do projektu Regulaminu. Odbyła się 
dyskusja dotycząca następujących kwestii: 

1) sposób komunikacji wewnątrz Rady, z innymi ciałami konsultacyjnymi w gminie, 
z innymi Radami Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i Urzędem 
Miasta Mysłowice, 

2) kwestię sposobu zgłaszania problemów przez organizacje pozarządowe poprzez 
pisemne wnioski 

3) diagnozy potrzeb sektora pozarządowego w Mysłowicach  
4) określenia sposobu informowania o miejscu i terminie spotkao 
5) rozliczanie frekwencji (nieobecności), 
6) zasady udziału w posiedzeniach Rady osób spoza Rady (eksperci), 
7) powoływanie zespołów roboczych w ramach Rady, 
8) sposób upublicznienia prac Rady w tym poinformowanie członków o powstaniu 

zakładki na stronie WWW.myslowice.pl/ Dla mieszkaoców/ Organizacje pozarządowe 
/ Rada Pożytku Publicznego, 

9) kwestię informowania o działaniach Rady za pośrednictwem popularnych portali 
społecznościowych np.: Facebooku (proponowaną przez Radę osobą, która mogłaby 
zostad administratorem jest pani Joanna Frysztacka),  

10) zakres obsługi administracyjnej – ustalono że miejsce w którym będzie 
przechowywana dokumentacja znajdowad się będzie w Wydziale Rozwoju Miasta.  

 
Ustalono koniecznośd poinformowania organizacji pozarządowych o powstaniu Powiatowej 
Rady Pożytku Publicznego i możliwości zwracania się do Rady z wszelkimi propozycjami, 
uwagami oraz trudnościami. 
 
Ustalono również, że w oparciu o wnioski z dyskusji, na następne spotkanie zostanie 
przygotowany projekt Regulaminu działania Rady oraz projekt zmian do Uchwały 
Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Mysłowicach. 
 
Ostatnim elementem spotkania było ustalenie kolejnego terminu i miejsca spotkania na 
7 marca 2016 (pierwszy poniedziałek miesiąca) na godzinę 15.30 w sali 215 Urzędu Miasta 
Mysłowice, ul. Powstaoców 1. 

http://www.myslowice.pl/

