
Protokół z dn. 10 listopada  2016 roku 

 

 

W posiedzeniu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyli:  

 

Piotr Pęcherski – przewodniczący KRDPP 

Marta Romaniszyn- sekretarz 

Maria Cybulska – członkini 

Zuzanna Janaszek-Maciaszek – członkini 

Marta Kaluga - członkini 

 

 

2. Rozpoczęcie 

Posiedzenie otworzył przewodniczący KRDPP Piotr Pęcherski, który powitał 

członków KRDPP.   

 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu posiedzenia 

Przewodniczący KRDPP Piotr Pęcherski przedstawił program posiedzenia rady, który 

został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

4. przedstawienie spraw dotyczących organizacji pozarządowych jakimi w opinii 

konińskich organizacji pozarządowych powinna zająć się KRDPP w najbliższym 

czasie i opracowanie planu działań KRDPP na rok 2017 (opracowanie z miesięcy 

wrzesień - listopad przedstawia Krystian Majewski)  

W związku z niewywiązaniem się K.Majewskiego z przyjętego na siebie zadania i 

nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu punkt nie został omówiony. 

Osobne opracowanie w formie informacji dla KRDPP trzeciej kadencji zobowiązał się 

przygotować P.Pęcherski. 
 

4. opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania Dobrych Praktyk Konsultacji 

Społecznych (opracowanie z miesięcy wrzesień - listopad przedstawia Krystian 

Majewski)  

W związku z niewywiązaniem się K.Majewskiego z przyjętego na siebie zadania i 

nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu punkt nie został omówiony. 
 

5. Nominacje KRDPP do konkursu SuperNOVA 

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego do konkursu postanowiła 

nominować następujące organizacje:  

-  Fundacja Street Light za przełamywanie stereotypów graffiti i pokazywanie nowego oblicza 

sztuki uliczne 

-   Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SKATEKON za organizację imprez sportowo 

rekreacyjnych NightSkating Konin oraz KidsSkating Konin, a także warsztatów 

rolkarskich mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców Konina 

-   Akcja Konin za niezwykły cykl comiesięcznych Konińskich spotkań z przeszłością  

- Fundacja Miasto Prowincjonalne za współorganizację niezwykłego wydarzenia Festiwalu 

Ognia i Pirotechniki PIRANIA 

-  Fundacja Aleją Zdrowia - od Juniora do Seniora to młoda konińska organizacja chętnie 

włączająca się we współpracę z innymi organizacjami, organizująca biegi dla chorych dzieci, 

koncerty charytatywne, pomoc dla rodzin z ciężką sytuacją materialną.  
 



6. Omówienie konkursów SuperNOVA i Przedsiębiorca z sercem.  

Piotr Pęcherski i Marta Romaniszyn poinformowali, że pamiątkowe dyplomy/akty 

nadania tytułów przygotowuje Galeria Pięknego Przedmiotu GIOTTO, każdy 

opatrzony specjalnym znakiem graficznym.  

 

7. Przedstawienie protokołu z posiedzenia 13.10.2016 (Marta Romaniszyn)  

W trakcie przestawiania protokołu zostały wprowadzone drobne poprawki.  

 

8. Zatwierdzenie protokołu z 13.10.2016  

Protokół został zatwierdzony ze zmianami.  

 

9. Wolne wnioski 

Wyznaczono przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Zespole 

Koordynująco-Monitorującym realizację Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 

2017 rok. Do zespołu wyznaczono zgłoszoną przez Stowarzyszenie Dla Dobra 

Dziecka - panią Danutę Kowalewską oraz Małgorzatę Malarek ze Stowarzyszenia 

Integracji Społecznej Razem. 

Przewodniczący KRDPP przypomniał o zbliżającym się końcu kadencji i 

konieczności przeprowadzenia wyborów wśród przedstawicieli organizacji 

pozarządowych Konina zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Pisma do Prezydenta M.Konina oraz 

Przewodniczącego Rady Miasta Konina w sprawie wyznaczenia terminu wyborów 

oraz delegowania do pracy w KRDPP przedstawicieli samorządu zobowiązał się 

sporządzić i dostarczyć Piotr Pęcherski. 
 

10. Na tym posiedzenie zakończono.  

 
 


