
 

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Marię Kopsztejn  na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi dnia 

15 października 2015 r.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji została powołana 

Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego dnia 15 października 2014 r. Wcześniej od 

września 2013 do września 2015 roku działała w innym składzie osobowym Rada 

Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 10 członków- 

5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Zarządu oraz 2 radnych Rady 

Powiatu Wodzisławskiego. Aktualny skład Rady jest następujący:  

-przedstawiciele organizacji pozarządowych- Maria Kopsztejn- z „Radlińskiego 

Towarzystwa Kulturalnego”,  Danuta Hajok- ze Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”, Anna 

Białek reprezentująca Fundację „Wspólnota Dobrej Woli”, Joanna Stanisz-Cebula ze 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Uff! oraz Adam Bosowski reprezentujący Fundację 

„Fenix-powstań do życia”, 

- przedstawiciele Zarządu- Dariusz Prus- Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, 

Barbara Jasińska-Musik- Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu oraz 

Katarzyna Brachmańska-która zasiadała w Zarządzie Powiatu Wodzisławskiego IV 

kadencji, 

- radni Rady Powiatu Wodzisławskiego- Michał Lorek oraz Mateusz Góral. 

Radę reprezentuje 3 osobowe Prezydium- Maria Kopsztejn jest Przewodniczącą 

PRDPP, Danuta Hajok pełni funkcję Wiceprzewodniczącej, natomiast Barbara Jasińska-

Musik jest Sekretarzem Rady. 

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, należy: 

1) opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu i Programu współpracy Powiatu 

Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery 

zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie,  

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji  działających 

w sferze pożytku publicznego, 

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, 



5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach 

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, 

6) podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego, 

7) sugerowanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi.  

W ciągu roku swojego funkcjonowania Rada obradowała na 9 posiedzeniach. W tym 

czasie PRDPP zaopiniowała 10 projektów aktów prawa miejscowego skierowanych do 

wydania opinii przez komórki Starostwa Powiatowego oraz jednostki powiatowe. 

Rada zaangażowana była również w realizację akcji „Zostaw 1 % w Powiecie 

Wodzisławskim”, której celem było zachęcenie mieszkańców powiatu 

wodzisławskiego, aby przekazali 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz 

organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział/koło na terenie powiatu. 

Akcja ta została zainicjowana przez PRDPP pierwszej kadencji i jest prowadzona od 

2013 roku. Z informacji, które zostały przekazane przez Urząd Skarbowy 

w Wodzisławiu Śląskim wynika, że mieszkańcy powiatu wodzisławskiego coraz 

częściej decydują się przekazać 1 % swojego podatku organizacjom pożytku 

publicznego z powiatu wodzisławskiego. Mieszkańcy powiatu przekazali 115 894 zł 60 

gr podatku za rok 2014  właśnie organizacjom z powiatu wodzisławskiego. Najczęściej 

wybierano Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie” z Gorzyczek, jednak 

najwięcej pieniędzy (ponad 27 000 zł) zebrało Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” 

z Wodzisławia Śląskiego. Podane dane dotyczą tylko tych organizacji pożytku 

publicznego, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim będzie 

kontynuowała tę akcję również w 2016 roku. Członkowie Rady są otwarci na wszelkie 

propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada jest organem 

opiniodawczym Zarządu Powiatu, jednakże jej rolą jest również reprezentowanie 

interesów organizacji pozarządowych. W przypadku propozycji podjęcia jakiś działań 

można się kontaktować z Przewodniczącą lub Sekretarz PRDPP-numery telefonów 

podane są na stronie powiatowej www.powiatwodzisawski.pl w zakładce „Powiatowa 

Rada Działalności Pożytku Publicznego”. W zakładce znajdują się także wszystkie 

protokoły z posiedzeń Rady, jak również opinie wydane do projektów aktów prawa 

miejscowego.   

Dzięki tym informacjom można zapoznać się z wszystkimi działaniami, którymi 

zajmuje się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Wodzisław Śląski 15 październik 2015 r.  

http://www.powiatwodzisawski.pl/

