
     Protokół z posiedzenia nr 21/2015
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji 

w  dniu 7 grudnia 2015 roku

W dniu  7  grudnia 2015  roku w  sali  konferencyjnej  im.  Znaku  Rodła  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu, odbyło
się dwudzieste pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Opolskiego II kadencji (RDPPWO). Lista obecności w załączeniu. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Barbara Kamińska -  Przewodnicząca RDPPWO, powitała zebranych członków RDPPWO
II kadencji na XXI posiedzeniu. 
Ze  względu  na  obecność  na  posiedzeniu  RDPPWO  Pana  Andrzeja  Buły  -  Marszałka
Województwa Opolskiego, poprosiła członków RDPPWO o akceptację zmiany w porządku
obrad. Zmiana polegała na przesunięciu ostatniego punktu w porządku obrad „Uroczyste
zakończenie działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego
II kadencji” po punkcie „Otwarcie posiedzenia”.
Zmiana została jednogłośnie przyjęta.

Ad. Uroczyste zakończenie działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Opolskiego  II kadencji.
Barbara Kamińska, oddała głos Marszałkowi Województwa.
Andrzej  Buła -  Marszałek Województwa Opolskiego,  podziękował  wszystkim zebranym
członkom RDPPWO za wkład i zaangażowanie w pracę Rady. 
Dorota Piechowicz  – Witoń  -  Sekretarz  RDPPWO,   przyłączyła  się  do  podziękowań.
Pochwaliła pracę RDPPWO. Dyskusje podczas obrad były merytoryczne i niejednokrotnie
brakowało  na  nie  czasu.  Było  bardzo  dużo  dokumentów  do  opiniowania  i  czasami
brakowało kompetencji  do ich zaopiniowania,  dlatego zaproponowała,  aby zapraszać na
posiedzenia  specjalistów,  którzy  służyliby  swoją  wiedzą  w  konkretnym  zakresie
tematycznym. Wyraziła swój smutek z faktu, że nie będzie  członkiem kolejnej  kadencji,
gdyż praca w RDPPWO była prawdziwą przyjemnością.
Tomasz  Kandziora  –  Członek  RDPPWO,  również  pochwalił  merytoryczność  pracy
RDPPWO.  Jednocześnie  wyraził  ubolewanie  nad  niewystarczającym  zaangażowaniem
RDPPWO w pobudzanie  samorządów lokalnych  do  tworzenia  gminnych  rad  działalności
pożytku publicznego.
A. Buła - zauważył, że ze względu między innymi na brak kompetencji taki stan rzeczy
winniśmy zaakceptować i nie wymuszać na  innych samorządach powoływania ciał, które
będą istniały tylko formalnie. Być może w społecznościach lokalnych Rady Gminy spełniają
swoje funkcje również jako Rady Działalności Pożytku Publicznego.
D. Piechowicz Witoń - nawiązała do naboru RDPPWO III kadencji. Dobrym znakiem jest,
że  nabór  cieszył  się  dużo  większym  zainteresowaniem  niż  poprzednie.  Może  to  być
sygnałem, że RDPPWO jest rozpoznawalna, nie jest już anonimowym tworem, a bycie jej
członkiem jest prestiżowym wyróżnieniem.
Jadwiga  Fatyga –  Członek  RDPPWO,  wyraziła  swoje  zadowolenie  z  bycia  członkiem
RDPPWO  pierwszej  i  drugiej  kadencji.  Podkreśliła,  iż  porównując  tryb  pracy  obydwu
kadencji  widać  wiele  zmian.  RDPPWO  I  kadencji  tworzyła  podwaliny  organizacyjne,
natomiast RDPPWO II kadencji cechowała merytoryczność dyskusji i intensyfikacja spotkań.
Ponadto,  podziękowała  za  wsparcie  ze  strony  zarówno  Pana  Marszałka,  jak  i  Pana
Skarbnika.  Za  owocną  współpracę  i  merytoryczne  dyskusje  podziękowała  również  Pani
Barbarze  Kamińskiej,  Przewodniczącej  RDPPWO,  Pani  Dorocie  Piechowicz  –  Witoń,
Sekretarzowi RDPPWO i Pani Izabeli Podobińskiej, Członkowi RDPPWO i Pełnomocnikowi ds.
Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
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A.  Buła  - ponownie  podziękował  wszystkim  zebranym  i  na  zakończenie  działalności
RDPPWO II kadencji wręczył członkom RDPPWO podziękowania i drobne upominki.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
B. Kamińska - zapytała czy poza zmianą zaproponowaną w punkcie pierwszym, są jeszcze
jakieś propozycje zmian do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad przyjęto
jednogłośnie. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu XX posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Opolskiego II kadencji. 
B.  Kamińska -  zapytała członków RDPPWO czy mają uwagi  do przesłanego wcześniej
mailem  protokołu  z  XX  posiedzenia  RDPPWO.  Nie  zgłoszono  żadnych  uwag.  Protokół
przyjęto jednogłośnie. 

Ad.4.  Omówienie  pisma Rady Działalności  Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
B. Kamińska - odniosła się do pisma Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego. Zapytała o stanowisko członków RDPPWO.
Mieczysław Wojtaszek -  Członek RDPPWO, nawiązał do podsumowania prac RDPPWO
II kadencji. Wyraził swój żal, że nie dysponował większą ilością czasu na intensywniejsze
zaangażowanie w prace RDPPWO. Natomiast  odwołując się  do pisma Rady Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego zasugerował, aby złożyć je
bezpośrednio na ręce Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Być może „nowa” Pani Minister spojrzy na sprawę „innym spojrzeniem”, a przesłanie pisma
bezpośrednio do niej pozwoli naświetlić jej ten problem, który dotyczy w znacznej mierze
małych organizacji,  dla których wkład własny stanowi barierę nie do przejścia.  Poruszył
także problem Banków Żywności. Poprosił, aby RDPPWO III kadencji zajęła się również tą
tematyką.
B. Kamińska - zauważyła, iż jest to cenny wniosek i do takiej inicjatywy należy włączyć
wszystkie rady działalności pożytku publicznego z całej Polski. 
D.Piechowicz-Witoń –  zaproponowała,  aby  pismo  na  temat  wkładów  własnych
skierowane  do  Pani  Minister  przekazać  również  do  wiadomości  Ogólnopolskiej  Radzie
Działalności Pożytku Publicznego.
M. Wojtaszek -  ponownie nawiązał  do tematu problemów z jakimi  borykają się Banki
Żywności.  Zauważył,  iż  wprowadzone  przepisy  uniemożliwiają  pomaganie  najuboższym.
Przez  niekorzystne  zapisy  prawne  z  akcji  zbiórki  żywności  wycofał  się  nawet  Caritas
działający na skalę krajową, a organizacje pozarządowe chcące pomóc najuboższym nie
mogą zająć  się  problemem.  Zaproponował,  aby  wystąpić  bezpośrednio  z  tym tematem
także do Pani Minister E.Rafalskiej.
D. Piechowicz – Witoń - poparła wniosek Pana Wojtaszka o wystąpienie w powyższej
sprawie bezpośrednio do Pani Minister, z prośbą o przesłanie pisma również do wiadomości
Ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
B.  Kamińska -  zwróciła  się  do  członków  RDPPWO  o  przegłosowanie  propozycji
wystosowania  pisma  do  Pani  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
przepisów dotyczących zbiórek żywności dla najuboższych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie  B.  Kamińska powróciła  do  tematyki  poruszonej  w  piśmie  Rady  Działalności
Pożytku  Publicznego  Województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego  dotyczącego  wkładów
własnych. 
D. Piechowicz – Witoń zauważyła, iż jej zdaniem dobrze by było przedstawić w piśmie, iż
ta inicjatywa ze strony RDPPWO już trwa od dłuższego czasu. Niedawno została powołana
kolejna  kadencja  Ogólnopolskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  przy  Ministrze
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i w związku z tym takie pismo można też skierować do
niej, aby w trakcie swojej pracy zajęła się tym tematem.
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B. Kamińska również wyraziła aprobatę skierowania pisma do Krajowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego z nadzieją na zajęcie się tą sprawą, tym bardziej, iż w skład tej Rady
wchodzi przedstawiciel naszego regionu (p.Dorota Piechowicz-Witoń).

Ad.5. Sprawy różne – podsumowanie II kadencji RDPPWO
B. Kamińska - podsumowała funkcjonowanie RDPPWO II kadencji (prezentacja i materiał
w załączeniu). 
Zauważyła,  iż  dwa  lata  na  funkcjonowanie  RDPPWO to  bardzo  krótki  okres.  RDPPWO
pracowała  intensywnie,  harmonogram  posiedzeń  był  bardzo  napięty  i  trudno  sobie
wyobrazić jeszcze większe oczekiwania względem kolejnej kadencji. Bez wątpienia RDPPWO
zaistniała w środowisku jako ciało opiniotwórcze i integrujące środowisko, ale także jako
most  pomiędzy  samorządem  a  organizacjami  pozarządowymi.  Nadmieniła  również,
iż  w  I  kwartale  2016  r.  planuje  się  zorganizowanie  spotkania  dla  pełnomocników
ds.  organizacji  pozarządowych  z  całego  województwa.  Spotkanie  to  ma mieć  charakter
roboczy, warsztatowy, podczas którego będzie możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i
dobrych praktyk.
D.Piechowicz – Witoń - omówiła potrzebę integracji środowiska organizacji. Organizacje
muszą nauczyć się partnerstwa, współpracy w realizacji zadań publicznych czy wspólnych
zamierzeń i celów.
B. Kamińska - zwróciła też uwagę, iż warto stworzyć bank osób będących specjalistami
w swojej dziedzinie, którzy będą służyli swoją wiedzą i radą przy tworzeniu lub opiniowaniu
dokumentów.
D.Piechowicz  –  Witoń  - korzystając  z  okazji  pogratulowała  Panu  Mieczysławowi
Wojtaszkowi  otrzymania  10  grudnia  2015  roku  przez  Fundację  „Barka”  Nagrody
Społeczeństwa Obywatelskiego 2015 ufundowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno -
Społeczny (EKES) w Brukseli.
B.  Kamińska  - podziękowała  Pani  Izabeli  Podobińskiej  oraz  Pani  Milenie  Englot  –
Brzozowskiej,  pracownikom  komórki  Pełnomocnika  ds.  Organizacji  Pozarządowych  za
współpracę oraz za organizację posiedzeń Rady.
I.Podobińska – podziękowała członkom RDPPWO za inicjatywę dotyczącą zmiany formuły
Opolskich  Tagów  Organizacji  Pozarządowych,  wychodzącej  naprzeciw  potrzebom
i oczekiwaniom organizacji pozarządowych.
Daniel  Podobiński,  Wiceprzewodniczący  RDPPWO, podsumowując  swój  udział
w  działalności  RDPPWO  stwierdził,  iż  poza  poznaniem  wielu  wspaniałych  ludzi
i  nawiązaniem ciekawych  kontaktów,  nauczył  się  rozmowy i  to  nie  tylko  w kontekście
osiągnięcia własnego celu, ale również w realizacji wspólnego dobra. 
B.  Kamińska  - poinformowała,  iż  w  2016  r.  planowane  jest  również  zorganizowanie
spotkania  dla  Rad  Działalności  Pożytku  Publicznego  z  terenu Województwa  Opolskiego,
podczas  którego  będzie  możliwość  przedyskutowania  pomysłów  dalszego  rozwoju,
problemów w funkcjonowaniu czy podzielenia się osiągniętymi sukcesami.

Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. 
B.  Kamińska  -  podziękowała  wszystkim  za  obecność  i  zaangażowanie  w  dyskusję,
zakończyła obrady RDPPWO. 

                
         ………………………………                                                    ………………………………
      Dorota Piechowicz – Witoń                                                    Barbara  Kamińska  
           Sekretarz RDPPWO                                                    Przewodnicząca RDPPWO 
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