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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 21 listopada 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 7.04.2016 r. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 22.06.2016 r. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 11.10.2016 r. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 12.10.2016 r. 

6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (druk V/476). 

7. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przedstawiła porządek posiedzenia 

i poddała go pod głosowanie  (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 2, 3, 4, 5. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poddała pod głosowanie protokoły z 7 kwietnia, 22 czerwca, 11 i 12 

października br.  

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 7.04.2016 r.  (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1). 
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Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 22.06.2016 r.  (ZA – 9, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 11.10.2016 r. (ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1). 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 12.10.2016 r. (ZA – 9, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 6.  

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2017 (druk V/476). 

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, powiedziała, 

że Program powstał na wniosek kilku Komisji. Dokonana została korekta redakcyjna 

tego tekstu, ponieważ w treści znalazło się kilka drobnych błędów – omyłek pisarskich, 

literówek. Podczas Sesji Sejmiku będzie zgłoszona autopoprawka korygująca te drobne 

błędy. Państwo Radni otrzymali gotowy poprawiony tekst, który eliminuje wszystkie 

niedociągnięcia i nieścisłości w zapisie Programu. Korekta ta nie zmienia istoty treści 

dokumentu i nie ingeruje w jego podstawowe i najistotniejsze zapisy.  

Dokument powstał przy współpracy Referatu Dialogu (w Gabinecie Marszałka) oraz 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą Radni – 

przedstawiciele wszystkich klubów Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zauważył, że w porównaniu z poprzednim 

Programem, w obecnym nie ma wskazanych dziedzin. Jest to zasadnicza różnica. Czy 

służy to temu, aby nie zawężać, czy wszelkie tematy będą możliwe do zrealizowania? 

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, 

odpowiedziała, że poprzednie programy roczne współpracy z organizacjami 

pozarządowymi kopiowały zapis ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. Dlatego wpisane były pola zadaniowe do realizacji w ramach ustawy, 

była ona przepisywana do Programu. Ustawa jest nadrzędna wobec Programu, zapisy są 

obowiązujące. Tym razem nadano jednak pewien kierunek polityce współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Rada doszła do wniosku, że Program jest narzędziem, 

które może wywierać ogromny wpływ, kreować politykę zwłaszcza w kontekście 
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dokumentów strategicznych województwa. Stąd zapis szczegółowy w tym Programie, że 

30% środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi będzie ukierunkowane na trzy podstawowe działania: człowiek – 

środowisko – rozwój. Będzie kontynuacja polityki senioralnej w kontekście relacji 

międzypokoleniowych, dodatkowe premiowanie konkursów związanych z ochroną 

powietrza przed zanieczyszczeniem i tzw. niską emisją oraz związanych z rozwojem 

relacji społecznych, zwłaszcza z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Te trzy 

priorytety są w Programie wyszczególnione i nie są sprzeczne z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe zadania wymienione w ustawie również 

będą realizowane zgodnie z założeniami poszczególnych Wydziałów. Program jest o tyle 

nowatorski, że na poziomie 30% środków wskazuje trzy priorytety i będzie dodatkowo 

punktował podmioty biorące udział w konkursach związanych tematycznie 

z priorytetami. Program po raz pierwszy wprowadza kategorię badania efektywności 

i jakości oraz kategorię standaryzacji – będzie to zadanie komórek prawnych Urzędu. 

Wszelkie kontakty z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o otwarte 

konkursy publiczne i tzw. „małe granty” powinny być ustandaryzowane, takie same dla 

każdego Wydziału. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, wyraził opinię, że brak jest konsekwencji, bo 

w jednym miejscu w dokumencie cytuje się ustawę, a w innym nie. 

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, pani Martyna Starc-Jażdżyk, powiedziała, 

że Program jest skierowany do organizacji pozarządowych, które są beneficjentem, 

odbiorcą. Kwestia nazewnictwa, słowniczka jest standardowa, zazwyczaj wpisuje się 

słowniczki do tego rodzaju umów. Ustawę organizacje znają świetnie, w opinii Rady nie 

było konieczności kopiowania wszystkich obszarów działalności objętych ustawą. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, podkreślił, że chodziło mu tylko o konsekwencję. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku innych pytań poddała pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały   (ZA – 11, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 
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Ad. 7. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, przeczytała pismo, które wpłynęło do Komisji z Wydziału 

Komunikacji Społecznej, dotyczące kosztów kampanii promocyjnych. 

Kopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Przewodnicząca przypomniała także o kolejnym posiedzeniu Komisji, 

poświęconym m.in. budżetowi województwa na 2017 rok. 

Wskutek braku dalszych pytań i wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca 

zamknęła posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej. 

 

 

 

 

Krystyna Jasińska 
Przewodnicząca 
Komisji Współpracy Zagranicznej  
i Integracji Europejskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik  


