Protokół z II posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 25 lutego 2022 roku
Posiedzenie odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 w sali nr 2.
Uczestnicy posiedzenia
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Białostockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego (zwanej dalej jako Rada lub BRDPP):
1. Marta Chomaniuk
2. Urszula Dmochowska
3. Agnieszka Otapowicz
4. Katarzyna Jamróz
5. Marcin Kruhlej
6. Anna Małgorzata Pawłowska
7. Karolina Poczykowska
8. Łukasz Prokorym
9. Katarzyna Subieta
10. Rafał Średziński

1.

Otwarcie spotkania

Anna Pawłowska – Współprzewodnicząca BRDPP otworzyła spotkanie i powitała uczestników.

2.

Przyjęcie porządku obrad
1) Otwarcie spotkania, powitanie uczestników.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Omówienie projektu Regulaminu działania BRDPP, dyskusja, podjęcie uchwały BRDPP
w sprawie przyjęcia Regulaminu.
4) Rozpatrzenie projektów uchwał Prezydenta Miasta przekazanych do konsultacji przez
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku: W sprawie zmiany uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo –
Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku,
Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia
Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok
obejmujących sprawy targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku, podjęcie uchwały BRDPP
w sprawie wyrażenia opinii co do konsultowanych projektów uchwał.
5) Uzgodnienie celów Rady planowanych do osiągnięcia w ciągu kadencji.

6) Omówienie programu Śniadania Obywatelskiego – otwartego spotkania Prezydenta
Miasta z organizacjami pozarządowymi.
7) Uzgodnienie kwestii organizacyjnej – listy kontaktów do członków BRDPP.
8) Sprawy różne i wnioski zgłoszone przez członków BRDPP do omówienia.
9) Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Pani Urszula Dmochowska zgłosiła wniosek, aby ze względu na ograniczenie czasowe
i techniczne przenieść pkt 5 planu posiedzenia na kolejne spotkanie BRDPP.
Poprosiła Radę, aby w to miejsce omówić kwestię pomocy Miasta i organizacji
pozarządowych mieszkańcom Ukrainy.
BRDPP przyjęła jednogłośnie porządek obrad w uaktualnionym kształcie.
3.
Omówienie projektu Regulaminu działania BRDPP, dyskusja, podjęcie uchwały
BRDPP w sprawie przyjęcia Regulaminu
Pani Urszula Dmochowska zreferowała projekt Regulamin działania BRDPP.
BRDPP ustaliła, aby zmienić zapis zawarty § 3 ust. 10 i 11 dotyczący terminów
o informowaniu o posiedzeniach i przekazywaniu dokumentów do opiniowania członkom
Rady z 5 dni na 7 dni kalendarzowych.
Pani Agnieszka Otapowicz zgłosiła uwagę aby w § 3 ust. 8 usunąć zdanie: „Sposób
obradowania i okoliczności wynikają z odrębnych regulacji”.
Pani Urszula Dmochowska wyraziła wątpliwość co do zapisu § 3 ust. 8 mówiącego
o możliwości odbywania się posiedzeń Rady zdalnie, gdyż nie jest to uregulowane prawnie.
Istnieje ryzyko zakwestionowania takich posiedzeń przez organ nadzoru w przypadku tych
uchwał, w których opinia Rady jest obowiązkowa, na przykład w przypadku Programu
współpracy.
Pani Agnieszka Otapowicz stwierdziła, że jeżeli w dokumentach prawnych nie ma zakazu
obrad w tym kształcie, to należy ten zapis pozostawić.
Pani Katarzyna Jamróz zasugerowała, aby posiedzenia, które wymagają podjęcia uchwał
odbywały się stacjonarnie, natomiast inne, np. dotyczące kwestii organizacyjnych, miały
możliwość formuły zdalnej.
Rada podjęła decyzję, aby pozostawić zapis § 3 ust. 8, usuwając zdanie o treści: „Sposób
obradowania i okoliczności wynikają z odrębnych regulacji”.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 1/2022 Białostockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności
Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2022-2025.

4.

Rozpatrzenie projektów uchwał Prezydenta Miasta przekazanych do konsultacji
przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku:
a) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku.
Członkowie Rady zaproponowali, aby w uzasadnieniu opinii do uchwały wprowadzić
zapis, że ma ona charakter neutralny w zakresie pożytku publicznego.
Wyniki głosowania: za: 10 osób, przeciw: 0.
b) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok
obejmujących sprawy targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.
Członkowie Rady zaproponowali, aby w uzasadnieniu opinii do uchwały wprowadzić
zapis, że ma ona charakter neutralny w zakresie pożytku publicznego.
Wyniki głosowania: za: 10 osób, przeciw: 0.

Pani Agnieszka Otapowicz zaproponowała, aby na kolejne posiedzenia nie drukować
projektów uchwał poddawanych do zaopiniowania Radzie.
Pani Urszula Dmochowska wyraziła aprobatę i zapowiedziała, że kolejne projekty uchwał
będą prezentowane w formie multimedialnej.
6.
Omówienie programu Śniadania Obywatelskiego – otwartego spotkania Prezydenta
Miasta z organizacjami pozarządowymi
Pani Urszula Dmochowska przedstawiła plan spotkania Śniadania Obywatelskiego. Jego
elementem będzie prezentacja członków nowo powołanej BRDPP oraz zakres działań Rady.
Kilku członków Rady zapowiedziało swoją nieobecność i prosiło o jej usprawiedliwienie.
Pani Karolina Poczykowska, Współprzewodnicząca Rady została poproszona
o zaprezentowanie BRDPP na Śniadaniu Obywatelskim.
Pani Agnieszka Otapowicz wyraziła opinię, aby nie rezygnować z zaplanowanych działań
w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym miedzy innymi ze Śniadania Obywatelskiego.
Pani Urszula Dmochowska omówiła plan działania Prezydenta Miasta Białegostoku
we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz pomocy Ukrainie. Plan został

przedstawiony na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. o godz. 11.00. Ustalono dwie formy
pomocy: na rzecz cudzoziemców, którzy trafią do Białegostoku – koordynowanej przez
Departament Spraw Społecznych i pomocy humanitarnej koordynowanej przez Centrum
Aktywności Społecznej. Natomiast Departament Komunikacji Społecznej w mediach
społecznościowych będzie prowadził kampanię informacyjno-integracyjną wobec
cudzoziemców przebywających w Białymstoku.
Członkowie Rady, reprezentujący organizacje pozarządowe przedstawili swoje propozycje
pomocy cudzoziemcom z Ukrainy.
7.

Uzgodnienie kwestii organizacyjnych – listy kontaktów do członków BRDPP

Pani Anna Pawłowska poprosiła o zaktualizowanie listy kontaktów do członków BRDPP.
8.

Sprawy różne i wnioski zgłoszone przez członków BRDPP

Potwierdzono kolejny termin posiedzenia Rady na dzień 9 marca o godz. 9.00 w siedzibie
CAS.
9.

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Współprzewodnicząca Rady Anna Pawłowska podziękowała zebranym za udział
w posiedzeniu i zakończyła obrady.

Protokołowała: Urszula Dmochowska

