
PROTOKÓŁ NR 3/2019 

Szesnaste posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 

III kadencji. 

15 maja 2019 rok, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu  Śląskim, ul. Pszowska 92a, 

Wodzisław Śląski 

Obecni: 

1. Monika Hejczyk 
2. Barbara Jasińska-Musik 
3. Roman Kwaśny 
4. Michał Lorek 
5. Mirosława Nosiadek 
6. Dariusz Prus 
7. Sebastian Wystub 

W posiedzeniu uczestniczyła również Jolanta Górecka, która została wskazana przez Radę Powiatu 
Wodzisławskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako przedstawicielka 
Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

1. Rada wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół 

i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. (opinia nr 2/2019 – 6 osób „za” pozytywną opinią, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu). Członkowie PRDPP zwrócili jednakże uwagę na to, iż uzasadnienie to tego projektu 

uchwały jest bardzo lakoniczne i nie wskazuje na konkretne zmiany, które wprowadzono 

w projekcie uchwały. Zdecydowano, że zostanie wystosowana ustna prośba do Wydziału Oświaty 

o to, żeby uzasadnienia do projektów uchwał kierowanych do Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego były bardziej dokładne. Członek PRDPP Michał Lorek zobowiązał się 

przekazać tę prośbę Naczelnik Wydziału Oświaty. 

2. Członkowie Rady zapoznali się z projektem uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Po dyskusji nad projektem uchwały zdecydowano, że 

głosowanie nad tym projektem zostanie przesunięte na następne posiedzenie, które ustalono na 

dzień 28 maja 2019 r. Ze względu na wątpliwości dotyczące proponowanych zmian w statucie oraz 

z uwagi na troskę o zmiany organizacyjne PPZOZ zaproponowano, żeby na następne spotkanie 

PRDPP wystosować zaproszenie do Dyrekcji PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z 

siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w celu udziału przedstawiciela szpitala w posiedzeniu Rady. 

Zaproszenie do Dyrekcji szpitala wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania członków 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego związanych z ww. projektem uchwały.  

3. Członkowie PRDPP zapoznali się z odpowiedzią Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

zwiększenia środków finansowych na dotacje dla organizacji pozarządowych. Z odpowiedzi 

wynika, że Zarząd Powiatu propozycję dotyczącą zwiększenia środków na wsparcie realizacji zadań 

publicznych  przeanalizuje w momencie przygotowywania projektu budżetu na 2020 r. 

 

Przewodnicząca posiedzenia dnia 28 maja 2019 r.  
Powiatowej Rady Działalności Pożytku  

Przygotowała: Barbara Jasińska-Musik                                                  Publicznego w Wodzisławiu Śląskim 
  

                      Barbara Jasińska-Musik 
 
PROTOKÓŁ ZATWIERDZONY DNIA 28 maja 2019 r.     


