
Sprawozdanie z pracy 

Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

I Kadencji-  

Posiedzenie z dnia 13 grudnia 2013r. 

W dniu 21 lutego 2012 r.  

odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Spotkanie otworzył Pan Robert Choma Prezydent Miasta 
Przemyśla, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia 
podkreślił niezwykłą potrzebę istnienia Rady, podziękował za uczestnictwo 
wszystkich jej członków, w tym osoby reprezentujące organizacje 
pozarządowe.  

Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

 
Przewodniczącą została Pani Jadwiga Duda, reprezentująca Stowarzyszenie 
Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA;  

Wiceprzewodniczącą – Pani Lucyna Podhalicz, reprezentująca Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara 
biskupa,  

natomiast Sekretarzem została Pani Stanisława Gudzelak, reprezentująca 
Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.    

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 
Zarządzeniem Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r 

Kadencja Rady trwa 2 lata. W skład Rady wchodzi 28 osób 

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; 
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 
publicznych, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w 
sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie 
pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 
publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez 
organizacje pozarządowe.   

 

 



13 czerwca 2012 r. 

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad „Sprawozdaniem z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011”, zapoznali 
się z wynikami badania ankietowego nt. jakości współpracy władz miasta Przemyśla 
z organizacjami pozarządowymi  oraz przyjęli harmonogram prac Rady   w roku 2012 
i 2013.   

 

8 listopada 2012r  
 

1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Program 
Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2013.   

 

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii na 2013 rok.  
 

w dniu 5 grudnia 2012 r.,  

spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

 

1. Prezentacja Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2013.   

2. Współpraca w zakresie kultury w roku 2013. 

3. Współpraca w zakresie sportu i turystyki w roku 2013. 

4. Krótkie podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie 
obowiązujących regulacji prawnych. 

5. Funkcjonowanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Przemyślu. 

6. Przedstawienie propozycji powołania związku organizacji pozarządowych.  

7. Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych. 
Pani Beata Gałęza – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 



8. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz 50+ w świetle dotacji z UE. 

9. Działalność Centrum Informacji i Wspomagania w Przemyślu. 

31 stycznia 2013 r., 
 

1. Promocja „1%” podatku dochodowego od osób fizycznych dla opp. 
2. Badanie ankietowe nt. jakości współpracy władz miasta Przemyśla 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2012. 
3. III Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych. 
4. Przyjęcie harmonogramu spotkań władz miasta z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2013. 
 

Zgłoszono następujące propozycje: 

- nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami, 

 zachęcenie mieszkańców do wpłacania 1%, przede wszystkim na organizacje 
działające na terenie miasta 
 pomoc w rozliczeniu PIT-u w zamian za przekazanie 1%.  
 
Ponadto zwrócono uwagę na brak możliwości przekazania 1% przez osoby, 
które nie rozliczają się same. Należałoby tą sprawą zainteresować posłów w 
celu zmiany właściwych przepisów.  
 

Uczestnicy spotkania zgodzili się z informacją, że zbyt dużo organizacji 
pozarządowych nie korzysta z poczty e-mailowej, co znacznie utrudnia kontakt. 
Ponadto organizacje nie aktualizują swoich danych na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Stąd apel i prośba do organizacji o bieżącej uzupełnianie 
informacji. 
 

25 czerwca 2013 r. 

1. Omówienie „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012” 
 

2. Przedstawienie wyników oceny jakości współpracy władz miasta Przemyśla 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 

 
3. Organizacja III Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych 

 
Z  inicjatywy Pana Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz 

Przewodniczącej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w dniach 31 
sierpnia i 1 września br. w Przemyślu odbyło się międzynarodowe spotkanie w 
ramach projektu pt. „Wyszehradzki Plac Budowy – Partnerstwo na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego”, finansowane  z Funduszu Wyszehradzkiego. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych z miast 
partnerskich z  Egeru, Kutnej Hory, Humennego, Mościsk , Lwowa oraz Przemyśla.  



W pierwszym dniu odbyła się konferencja pod tytułem „Organizacje pozarządowe a 
społeczeństwo obywatelskie – razem czy osobno”, której celem było pokazanie roli 
organizacji w kształtowaniu rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszeni 
goście zaprezentowali najlepsze praktyki i rozwiązania z tej dziedziny. 

W drugim dniu, podczas imprezy plenerowej w centrum miasta, odbył się III 
Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych z udziałem partnerów z zagranicy. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział również nasze stowarzyszenie, a także 
współpracujące z nami organizacje z Humennego i Lwowa.  
Tegoroczny piknik poświęcony był przede wszystkim zdrowiu. Mieszkańcy Przemyśla 
mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów, z  badań usg  piersi i 
jamy brzusznej, zmierzyć poziom cukru i cholesterolu, zmierzyć ciśnienie. Ponadto 
udzielano informacji dotyczących zdrowia i profilaktyki. 

Podziękowania dla -  

Osób  biorących udział – Szpital Wojewódzki  im. Św. Ojca Pio –  

Dr  inż. Janusz  Hamryszczak – dyrektor Szpitala 

• Lek med. Anna Surmiak  internista, hematolog… 
• Lek med. Barbara Stawiszyńska  chirurg, specjalista od piersi, 
• Dr nauk med. Andrzej Organ  - specjalista chirurgii onkologicznej 
• Lek med. Tomasz Kwiatkowski chirurg,  urolog, 
• Lek med. Krzysztof Popławski  specjalista ortopedii urazowej 
• Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Ewa Rygiel  

7 listopada 2013 r.  

            Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy  
Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej.  

W imieniu swoim bardzo dziękuję wszystkim Członkom Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji za owocną współpracę i czas 
poświęcony za pracę w tej Radzie.. 

Jadwiga Duda – 
Przewodnicząca 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji 
 


