Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno
w dniu 08 maja 2017 roku
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18:00, otworzyła je witając wszystkich
uczestników Przewodnicząca Rady Wioletta Urban. Lista obecnych na posiedzeniu
członków Rady stanowi załącznik do protokołu.1
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektu regulaminu RDPP, opracowanie ostatecznej wersji Regulaminu
RDPP; podjęcie uchwały przyjmującej regulamin.
2. Przedstawienie bazy organizacji pozarządowych przygotowanej przez Przewodniczącą
Rady – Wiolettę Urban.
3. Omówienie projektu organizacji wydarzenia promującego i integrującego organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Piaseczno.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.
Ad.1.
Obecni na posiedzeniu członkowie RDPP zapoznali się z przygotowanym przez Wiolettę
Urban projektem Regulaminu RDPP. Podczas dyskusji, w której wzięli udział wszyscy obecni
na posiedzeniu, sformułowano uwagi korygujące niektóre zapisy. Sformułowano Regulamin
w ostatecznej wersji, który został poddany głosowaniu. Rada jednogłośnie przyjęła Regulamin
Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno i podjęła w tej sprawie uchwałę
( Uchwała nr 4/2017).
Ustalono, że Miłosz Gibas prześle drogą e-mailową Regulamin Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Piaseczno do wszystkich członków RDPP oraz zamieści Regulamin w zakładce
RDPP na stronie Urzędu Gminy Piaseczno.

Ad. 2.
Przewodnicząca Wioletta Urban przedstawiła Bazę OPP, jaką udało jej się stworzyć
korzystając z informacji dostępnych w Gminie i Powiecie. Do bazy zostało wpisanych 108
organizacji, brakuje jeszcze około 20. Nie wszystkie organizacje w bazie mają kompletne
dane, niektórym brakuje adresów e-mail. Poprosiła członków Rady o zapoznania się z bazą i
pomoc w jej dopełnieniu i aktualizacji danych adresowych. Utworzona Baza OPP ułatwi
stworzenie listy mailingowej służącej komunikacji z organizacjami. Baza OPP zostanie
przesłana członkom RDPP na skrzynki e-mail.
Ad.3.
Podjęto dyskusję na temat organizacji wydarzenia promującego i integrującego organizacje
pozarządowe. Analizując różne typy imprez o charakterze integracyjnym i społecznym
zdecydowano, że optymalną formą organizacji proponowanego wydarzenia będzie stworzenie
„Miasteczka OPP” w ramach Jarmarku Piaseczyńskiego organizowanego przez Gminę
Piaseczno we wrześniu każdego roku. Pani Przewodnicząca dowie się w jakim terminie
planowany jest tegoroczny jarmark i przygotuje pismo zapraszające organizacje pozarządowe
do udziału w imprezie. Ideą wydarzenia „Miasteczko OPP” jest zgromadzenie na
jednymterenie wydzielonym w ramach przestrzeni Jarmarku Piaseczyńskiego jak największej
liczby OPP, promując ich działalność i ofertę skierowaną do mieszkańców, umożliwiając
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integrację środowiska NGO. Terminem zgłoszeń OPP do udziału w „Miasteczku OPP”
określono na 30 czerwca 2017 r.
A.4.










Członkowie Rady w krótkiej dyskusji ustalili, że bardzo ważnym obszarem działania
Rady jest opiniowanie uchwał Gminy Piaseczno w zakresie tematycznym
obejmującym sprawy społeczne. Zaproponowano, aby trzech członków RDPP, którzy
są jednocześnie Radnymi w Gminie Piaseczno na bieżąco analizowało obszar
tematyczny uchwał planowanych do podjęcia przez Radę Gminy i inicjowało
opiniowanie uchwał, które dotyczą spraw społecznych i innych obejmujących
działalność pożytku publicznego przez RDPP. Dotychczas przez wiele lat działania
Zespołu Konsultacyjnego było bardzo mało takich inicjatyw.
Łukasz Owczarek zwrócił uwagę, że ciągle istnieje duża potrzeba nagłaśniania
określonej tematyki społecznej – np. dotyczącej osób niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym , osób starszych – seniorów, w kontekście
nowego ustawodawstwa. Te zagadnienia również powinny być opiniowane przez
RDPP. Jako przykład podał
problem mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych. RDPP powinna formułować wnioski tematyczne do Rady Gminy,
w których będą zgłaszane ważne społecznie kwestie. Powinny być one uwzględniane
w planowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej podejmowanych przez Gminę.
Ustalono, że planując działania RDPP należy uwzględnić organizację roboczych grup
tematycznych, do udziału w których zaproszone będą organizacje prezentujące
podobny profil działalności. Spotkania w ramach takich grup mają na celu wymianę
doświadczeń i tworzenie projektów wspólnych działań. Obszarem szczególnie cennym
takich wspólnych działań są imprezy sportowe z udziałem lub dla osób
niepełnosprawnych – sport jest doskonałą formą aktywizacji osób niepełnosprawnych
i ich integracji społecznej.
Miłosz Gibas przekazał informacje na temat projektu – Budżet Obywatelski Piaseczno
2018, zachęcił obecnych na posiedzeniu do zapoznania się z możliwościami
pozyskania funduszy na określone działania.
Ewa Lubianiec przypomniała, aby zaprosić na kolejne posiedzenie DRPP Panią
Honoratę Kucharską, Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Piasecznie. Zobowiązała się, wystosuje do Pani Honoraty Kucharskiej zaproszenie.
Ustalono, że za obsługę skrzynki mailowej RDPP oraz za kontakt e-mailowy
z organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzialna Pani Przewodnicząca Wiolletta
Urban. W razie potrzeby będzie przekazywała część zadań związanych
z korespondencją Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi lub innym członkom RDPP.

Ad.5.
Pani Przewodnicząca Wioletta Urban podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu.
Zakończyło się ono o godz. 20.30.
Kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 czerwca 2017 r. , godz. 18.
Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego
Gminy Piaseczno
Wioletta Urban
Protokołowała: Ewa Lubianiec
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