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PROTOKÓŁ  
Z  POSIEDZENIA TCZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

II KADENCJI 
21 października 2019 roku 

 
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Odczytanie protokołu z Posiedzenia Rady. 

3. Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Adama Urbana w sprawie projektu Programu rozwoju 

sportu na lata 2019-2023 oraz projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                          

z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie projektu Programu rozwoju sportu na lata 2019-2023 oraz 

projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi,                     

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Rady Jacek Prętki powitał zebranych i przedstawił porządek zebrania. Zebrani   

jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Lista obecności w załączeniu. 

 

Ad.2. 

 Sekretarz Ewa Dzierżanowska-Wasielewska odczytała protokół z dnia 27 maja 2019 roku. Protokół 

został przyjęty bez zastrzeżeń. 

 

Ad. 3.  

Zastępca Prezydenta Adam Urban przedstawił projekt Programu rozwoju sportu na lata 2019- 

2023. Zwrócił uwagę na zawarte w dokumencie informacje o zwiększeniu wysokości środków  

przeznaczonych dla trenerów zespołów z 700 zł do 800 zł miesięcznie. Zwiększono również  środki na 

szkolenie grup w szkołach podstawowych z 5 000 zł na 6 000zł, a w szkołach średnich  z 6 000 zł na 

7 000 zł. 

Do projektu Programu rozwoju sportu na lata 2019-2023 wpłynęły wnioski od dwóch organizacji 

pozarządowych. 

Następnie Zastępca Prezydenta przedstawił projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, wraz z uwagami nadesłanymi przez 

cztery organizacje pozarządowe. 

 

Ad.4.  

Przewodniczący Rady Jacek Prętki stwierdził, że regulamin,  według którego pracuje Rada sprawdził 

się w praktyce i nie ma potrzeby jego zmiany. Rada jest reprezentantem wszystkich organizacji 

pozarządowych z naszego terenu. Tczewska Rada  Działalności Pożytku Publicznego  nie widzi 

konieczności wprowadzenia uwag przesłanych przez cztery organizacje. Proponuje, by projekt 

Programu Współpracy, przesłany w wersji do konsultacji, przedstawić Radzie Miejskiej w Tczewie do 

uchwalenia. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 

Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                  
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o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020 oraz projektu Programu rozwoju sportu na lata 2019-2023. 

 

Ad.5.  

W tym punkcie przewodniczący przypomniał o przygotowaniu, wzorem lat ubiegłych, świąteczno-

noworocznego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 

Ad.6.  

Na tym spotkanie zakończono. 

  

 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczył 

Ewa Dzierżanowska-Wasielewska       Jacek Prętki 

 

 

 


