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Protokół r posledzenia Gminnei Rady DzialalnośCi Pożytku Publl.znego w KomańcŻy.
Posiedzeńl€ odbyło sięw dniu 6listopada 2017loku., w splawie &opińiowanla Ploglamu

współpracy Gmlńv KońańcŻa ż o.ganlzacjaml pozaEądowymi na 
'ok 

2018'

W posiedŻeniu Rady uczestniczyli:

1. lwona Szatkowski-Macko
2. KarolMllasz
3. oanuta Natórzańska_Ga'
4. Anastazja Paciorek
5. Robeń Piechocki
6. Bogusława 8azar
7. Anna Wiszniewski-Tchoryk
8. Kazimierz Hnat Uako Eość)

Posiedzenie Rady otworŻył pnewodnicząclGRDPP Pan Robert Piechocli, natomiast p. Danuta Gat

rozdała projekt uchwa' iprogramu wspólpracy.
Pan prŻewodnicŻący pnedśawit porŻądek obrad:

1. zaopiniowanie Programu Współpracy G( z or8ańizacjań| Pozarządowymi. '
2. Podjęcie Uchwav nr 4 w sprawie wyEźenia opinii GRDPP w Komańczy w przedmiocie

Prog.amu współpracy Gminy Komańcza Ż o€aniŻacjami pozarządowymi na rok 2018'

- Pani szatkowska-Macko zapytała kto pnygotowywał program'
- Pani Nagórzańska-Gał odparła, że ona prŻytotowała pro8ram po wcześnieisŻych lonsultaciach

z pżedstawicielami oĘaniŻacji poza.ządowych w oparciu o program z ubie8tych lat. Jednocześnie
poinfonnowała, źe na konsultac.iach prz€dstawici€li o.gańlzacji poŻarŻądowych w dni 23 października

wplowadŻone zostały zmiany, które ob€cnie zostav przedstawiońe do Żaopiniowania.

Pan przewodn|czący GRDPP poddal pod glosowanie Uchwalę nr 4.

W 8losowani! jawnym Uchwała została pnyjęta 6 8łosami Ża, Pani szatkowska-Macko nie brała

udŻiałU w glosowaniu.

Po głosowaniu glo5 zabral pan przewodniczący GRoPP W Komańazy'

Poinformowal o Żapfoszeniu od Marszałła woj. Podkarpackiego na ll forum organizacii
pozarządowych, które odbędzie się 18.11.2o17 w Rzeszowie.

Natomiast 2.12.2017 w ośrodku Xulturyw szczawńem odbędzie się spotlanie Podkarpackiej Rady

Działalności Pożytku PublicŻneto z GRDPP w Gminie KomańcŻa w sprawie Współpracy samorządów
te'ytorialnych z or8anizaciami polarŻądowymi.

Na prośbę pani Miroslawy Widurek czlonka Podkarpackiej RDPP sformułowano cztery uwagl dla

PRDPP oraz Ma6zatka woiewództwa dotycuące sytuacii organizacji pozaEądowych w Gminie
Komańcza:

l. lnformacja na temat powstania GRDPP.

ll. Przeprowadzono konsultacje oraz GRDPP podjęla uchwalę poŹytywnie opiniującą projekt RocŻneto

Progamu wspólpracy Gminy (omańcza z ol8anizacjami pozanądowymi.

lll' lntensywny rozwój współpracy stowarzysŻeń z or8anizacjami z sąsiednich powiatów'

lV.llforum organizac''i pozarządowych Beskidu Niskiego wszczawnem zaplanowane na ma.i2018

roku.



Pani 9atlows}a Macko zaMała .Ży w 24 tys. za! anow.nych Ż budżetu tmlny jest ul]ęty wolontariat.
Pani t{agónafu*a{al wytfumaczyła na crym poleta wobnta.iat i w.|allgposób bQdzie rozlicŻany.
Panl agónafuka{al polnformowdtd, że wsŻystko dotyczące 6RDPP Ęd e zamieszczone na st.onie
G( na BlP w Żaktłdce oĘanlz€cje poza]ządow€.

Pan Hnat poruszył temat stowanysze nia ogńdków Dtlałkowych, PanlBazar zapytała o dokarmlanle
kotów. Pani szatkowska-Macko poleciła Żgłoslćslę do Pani oąb.owsklei'
Pan PnewodnicŻący 6RDPP polnformował zebranych, że sp.Żęt z konkursu Pracownia or.n8e
zosBnie przilriezbny do oślodka Kuhury w stcrawn€m do dnia 23 listopada br. ( taki iest wstępny
plan).

Na tym zakońGzono protokól

Prorolowała:
Anna Wlszniewski-Tchoryk PrzewodnicŻący GRDPP w Komańczy


