
PmrotólNr5ż0l?
z p6ierŁ€!i. Pori3tN.j R dy Dzi,|.|noici Pożrrk! PBbliaęo

w d.itr 19 lipB 20l7 r! godz 13-00

Nieobeny Pan Mdiuy Mućwiclri,
Lista oh.cnóśći st2trowi zd. nr t do prctokolu.
w posicdĄiu dod.lkowo u*st iczyli:

l) c*ylia sku]sła P€hmfunik d5, oĘeiżacji Pourżądo*ycn §mfu
Powi.to9eEó w Kmiem€l Góźe,

Posiedzoi€ otwoźył. p, Bożem Zimiais*a wspĘmBldniczą@ PRDPą
w posićdrcniu nie Uczesniczy p, Mdilsz Mućwicki

p- Bofufu Zimi&iśka vśPjłpIzryod,icząca PRDPP ap,oponołEja Elepuj+y

l , otvmie posi€dZnia
2, Pźyjęci€porżą.tku posi€dzenia,
], Pźyjęcie prclokołu z Iv posicdĘóiż Ridy z fuia ? lisiopąda 2016 r
4, Analia obszów &iala]rD§i oĘ ircji pozrządo9rch dżjs],j+rch M tercnie

po*iatu tmimogóEiiĘo.

6. z9n*lięcieposi€dżenia,
z.l{mik nr 2 do pmtotolu.

p, Bóżcóa Zidińśka mpólp@odnicząca PRDPP:, prc.lstawila Prclokoł z losiedznia z dńia 7 liśopada 2016 r
aP}lnia czy uw.gi do proio*ołu,

Pro,oloł prłj$y 2oslai jedmelośnie,

p. BożM żiesiańska - wsŃipźrłodńjcą€ PRDPP:
- powicdziźdą żc Zprorono*€l. bti Puótt dzisiejźso posi€dzmią poni.vaź

chcialą aby czioótówie Bdy 4l&owili się nad obsami i,tić Pówilt
k mimóeóBki móglby wśpiemć w pźygł}m ol\a,

p, ce.!!ia s&ulska Pc]nomGnik dś, ó€ ircji pozź4do§$n:
- powiedzialą że prłgoloł€ła dla Wsżyslkich członłów \,1kź o.ganiacji

rńzarżądowych W z łńlka €haźkerysty*ą prc dniofu dziala]ności,
poińlomowJa ź. J lo,cje<Ę nowEryMn rcjśLoĘ\ L slow}*ń /*}lbcll
rłuM§ spófunlh prck,dże)ch i niepó@d/ą.Jch dżials]no*i go,pódmz.J,
ucajowstdch klubós sportołYcn o@ *!*ż oĘmizcji posia.lających na teftnie
powiafu swoje ko]a cży oddżały.
MJc4la 4 sq lo wyl4 Urg ,żcii qTiwr.h do ć]esEL ]edlatZ ndlezv
pdńięki o ryF, /f, bard7odU. czę.. rych oĘfrIac n,edna|a

suoMl2]Pmióknł,,
pożllu publicaego z dńia

z posiedzlia lóvi,bwj Rady DżiałalnościNr 5/2017



p, Borcna Ziemióska _ Mpdpżewodnicąa PRDPFl
- aprcpomwł4 aby pEealiesać t€ rcjeśry i aśeowić się m obffii kiórc

powiat nor! wspiemĆ.
Zpynlą co orecĄ ,apis w Pyteie, 

"koło 
lub .ddzial bez o$bowości pEMcj'

cz-lonkovie PRDPP pMa]izovoli \eys ric rcjcst-y,

p, cNylia skulsta Pd@nenik ds_ olBfui@ji poeżądo9,ach:
- Fwi€dzial, ć lałic tó]o cł od&ia] nie no^ s pdćjńowć cz.}nnoś.i

pmmych, noże to mbić eąd rcjonowy cży okręgoły, J€żFIi koło chce złożyć do
16 of€nę w lonkBic to wgys&ie doiunenty podpistMe są preż centralę,

p, Bo-na Peidiak _ łsŃłpmodnicąca PRDPP]
ZPmponowalą aby qBmiacje już w aiesiącu @eśniu skladały svoje btie
upotrzbo§mia m Zdaia plmolme do r€ali7&ji ł prżysżl}m roku i i'ledy ny
jako rdda prean ]iajeńy lo i zjpmpoóujcmx aby Zarżąd ujął w budżrci€
konk€hie LToł

- poviedralą ż tal€ fo'M j€sl v Gninic Lubawka 
' 
ló fukcjonujt

p, Bożna zimifuńśka , sŃlp@wodnicż4Q PRDPP]
poti.d,iala. ć moze |en hPon){ *aĄ Abowenia,

p, Zbi8niew Bed.mk cżlon€k PRDPP:
poM€dział. żf, apoiżcbovaia oĘmizcji Ęą b&la dure i aby ich, Po częśći
ArDkoić_ to tĘ.ba bdzie ńiŃ §odtów finb$*_vch dM lub EZ}, i.zy tyle ilc jcś

p, cecylia skuhka - Pełrcmocnik ds. oighizcji poZrżądovrch:
fuzyłą ż€ praiMa j*t takicj fomić, poni€§a rowial ogłag LoDkuuy dla
oĘaiacji M NsprlńiaNsaie @liacji zadań publi%ycll a słi€ podej:rci€
b§dzie śplaae z prajęb Zgda
powiedzialą ż€ już pźynie% się do pzycotoweia pójekfu RrcTeeo Póe.mu
WspóbEcy PoŃafu KmicmogóBkiego z o€mizcjdi poazqdoł}mi w 2i] 18 r
v aiążlu ż tyn pmponuje łysĘPić do oBaniacji pozźądoł}ch z ałieiąjakini
sfclmi Mała]ności poż}1lQ Publiceso będą ailteEswai w rzyszlyn rołu lub
najald€ ob%ry Pl ują składać ofeńy,

p, Bożf,na Zi€miaista , vspołprewodnicą€a PRDPP:
pop la Fmysł Pclńońeni*a ds. oĘmD&ji pozarządołyctl

p, Bożna Peldiat _ w§ŃhĘ€łodnicąća PRDPP:
- zwócila uwagę. ż€ slóło a ieb ódslrda ludzi do ł}Telnienia dIalegó

aprcIDno§r a aby lWć 10 ina€Zj i ważnć by l. _drki€l.' byla lÓlta ponicwM
vie z doświadczenią ż org iajc nie.hcą D €łniać baidb s*onplikowhych

p, cecylia skulska - Pelnon@nik ds, o€eiaji pożrżądo§}ch:
- poMcdziaIa re żaj€ sbie z iĘo Ęrawę i dlateso nie ll'łimt ćgó fukieq t lko

ł}a;leny pisno z pfuśĘ o Ęł,fu;e adań wfu5d ,}nicnioarlĄ zgódnie ż ElŹ§ą
o fuoźądzie povialo*}rĄ klóre lDwiaI moż spi€aĆ, oIB izcja rrlko
uńaczy ko reby obsa lub kjUr. obsaów Muińy pmiębq że o€aniżacje
w swoi.h stafuhh nai9 b&da *rcki załEs,

stbna 2 z ] Protokołu Nr 5/2ot7 ż posicdzenia Pońalosej R.dy Działalności
Pożrd(! lublicbego ż dnia 19 lip.a 2ol ? r



p- Bożena ziemiand@ _ wPołp@wodnicąca PRDPP:
- apDpoorEła aby óige@j! iśrżda fu trżł obgry.

v.ąs.y cżoŃWie PRDPP Ęuili z€odę i Poptosili PetDŃika ils. oĘeieji
pożdzado9}cL.by bliś Milć / futi€r{ mAld do oĘfriaji,

p. BożlM Zmiańśta , *5PĘżwodnicą.a PRDPP:
- Z!}rda czy hcś ż cżlonLów m ifiś Miosli,

wniosków nie żgló@no.

o godzinie 14.00 p, BoŁ@ zifuiń§łn , vĘóbfżćsldnicąa iDPP ZbhĘla
posiedz€nie Powialołęj Rady Dżida]ności Poż}rku P$limego,

stro@3z3Prelotołu
Połtlt Publimgo z dnia

Nt 5D0l7 z Dosiedaia Powiarowi Rldy Dzidalnóśći


