
Wodzisław Śląski 20 luty 2013 r.  

 

PROTOKÓŁ NR 1/2013 

 

Piąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

 5 luty 2013 roku  miejsce: biuro nr 18- Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego-

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92, Wodzisław Śląski 

Obecni: 

1. Białek Anna 

2. Dybiec Krzysztof 

3. Gorzawski Stanisław 

4. Jasińska-Musik Barbara  

5. Kalinowska Izabela 

6. Prus Dariusz 

7. Skowron Arkadiusz 

8. Topol Dawid 

 

Przebieg spotkania: 

 

Rada na swoim posiedzeniu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu  

Wodzisławskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu uczestniczyło 

7 członków PRDPP, po głosowaniu do obrad dołączyła p. Anna Białek. 

Członkowie PRDPP omówili szczegółowo kwestię związaną z wynikami otwartego konkursu ofert na 

zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2013 r. w zakresie: kultury 

i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony 

i promocji zdrowia, ochrony środowiska. Sekretarz Rady p. Barbara Jasińska-Musik przedstawiła 

kwestie związane z oceną formalną i merytoryczną ofert przeprowadzoną przez Komisje Konkursowe 

opiniujące oferty złożone w ramach konkursu. P. B. Jasińska-Musik podała również wysokość 

środków przeznaczoną na realizację zadań z zdanego zakresu tematycznego, ilość złożonych ofert 

oraz wyniki konkursu- nazwę podmiotu i tytuł zadania publicznego wraz z kwotą, którą Zarząd 

Powiatu Wodzisławskiego przyznał na realizację konkretnego zadania publicznego. P. Wicestarosta 

Dariusz Prus przedstawił kwestię związaną z obniżeniem kwoty na zadania publicznego z zakresu 

ochrony środowiska.  

Tematyka posiedzenia PRDPP dotyczyła również kwestii przekazywania 1 % podatku dochodowego 

od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu wodzisławskiego. 

Członkowie Rady zaproponowali, żeby Rada zorganizowała w najbliższym czasie spotkanie np. 

z przedsiębiorcami podczas którego opp mogłyby zaprezentować swoje dokonania i przedstawić 



zakres działalności danej organizacji tak, żeby zachęcić przedsiębiorców, aby zdecydowali o 

przekazaniu 1 % na opp z Powiatu Wodzisławskiego.  

  

 

 

Przygotowała: Barbara Jasińska-Musik-Sekretarz 

Przewodniczący Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego 

w Wodzisławiu Śląskimi 

Arkadiusz Skowron 

     


