
Jelenia Góra, dnia 13 września 2022 r.

Protokół

z III posiedzenia RDPP, 13.09.2022 r., godz. 11:00, 

Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, sala nr 13

Ad.  1) Pan  Rafał  Biesiada  Przewodniczący  RDPP  otworzył  posiedzenie  witając  obecnych

członków  RDPP  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiąca  załącznik  nr  1  do  protokołu

i  zaproszonych  gości.  Następnie   odczytał  i  zaproponował  przyjęcie  porządku  obrad

stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2) Przewodniczący  zapytał,  czy  członkowie  rady  zapoznali  się  z  protokołem  z  II

posiedzenia, oraz czy wnoszą uwagi. Żadnych uwag nie wniesiono. Przewodniczący przeszedł

do głosowania na przyjęciem protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3) Przewodniczący otworzył dyskusję dot. Programu Współpracy. Przedstawił stan prac 

nad programem. Dyskusję otworzył Pan Grzegorz Niedźwiedzki, który przesłał uwagi do 

przewodniczącego RDPP.  Pan Niedźwiedzki zwrócił uwagę na konieczność upodmiotowienia 

człowieka w programie współpracy. Pan Grzegorz zwrócił uwagę na zapisy dotyczące takich 

sformułowań jak „społeczeństwo obywatelskie” czy upowszechniania  i „ochrony wolności 

praw człowieka oraz swobód obywatelskich”. Pan Przewodniczący oraz Panie Dominiczak i 

Pani Tabaniczuk poprosiły o rozmowę na temat programu. Pan Wieteska zwrócił uwagę, że 

program współpracy jest określony schemat w ustawie o działalności pożytku, a obszary 

współpracy zostały wpisane bezpośrednio z ustawy. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że 

część postulatów RDPP zostały już przekazane do UM – np. wsparcie uchodźców. Pani Klaga 

zapytała Pana Niedźwieckiego, czy ma uwagi merytoryczne do projektu programu. 

Pani Klaga zaproponowała  ujęcie w programie kwes9i dotyczącej zabezpieczenia wkładów 

własnych. 

Na podstawie dyskusji członków zaproponowano uwagi RDPP, które wniosą do Programu za 

pośrednictwem formularza konsultacji. 

Pan Wieteska zaproponował brzmienia uwag, które zostaną przekazane do Prezydenta 

Miasta (załącznik nr. 3 do protokołu). 

Pan przewodniczący zaproponował pozytywne zaopiniowanie programu z uwzględnieniem 

uwag, które przyjęła rada. Za pozytywną opinią z uwzględnieniem uwag. 



Ad. 4)  Pani Klaga zaproponowała organizacje spotkania z przedstawicielami miasta 

odpowiedzialnymi za współpracę finansową, które miałoby dotyczyć ewentualnego funduszu

na wkłady własne i ewentualne poręczenia i ewentualnego centrum dla organizacji 

pozarządowych. 

Ad. 5) Przewodniczący zaproponował spotkanie w październiku oraz zaproszenie organizacji 

pozarządowych w dniu 18.10.2022 – godzina 15:00. Pani Klaga przygotuje zaproszenie na 

spotkanie z posiedzeniem rady w Książnicy Karkonoskiej. 

Ad. 6) Pan przewodniczący przekazał zaproszenie na uroczystą sesję rady miasta. Pan 

Niedźwiecki przyjął zaproszenie. 

Ad. 7) Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. Na tym Pan przewodniczący zakończył 

spotkanie. 

Protokół sporządził: Sławomir Wieteska                              Przewodniczący RDPP

                                                                                                                                              Rafał Biesiada


