
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 18 maja 2006 r. Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych, 
powołanej Zarządzeniem Nr 1940/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 5 sierpnia 2004 roku. 
 
Uczestnicy posiedzenia (lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu): 
1) Przewodniczący Rady:  Karol Chądzyński, Wiceprezydent Miasta Łodzi 
oraz członkowie Rady:    
2-14)                                                   Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący 
     ks. Jacek Ambroszczyk  

Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Tomasz Bilicki  
o. Stanisław Hajkowski  

Ewa Janicka  
ks. Stanisław Kaniewski  

Lech Leszczyński  
Włodzimierz Magin 
Andrzej Potempa  
Henryka Rak  
Anna Szolc-Kowalska 
Grażyna Wendland 

 
15) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Jerzy Balcerek  
Michał Amadeusz Drab  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
Stanisław Januszewski  
Witold Kacprzak  
Piotr Karaś 
Magdalena Korczyk-Waszak 
ks. Semko Koroza 
s. Maria Pioskowik 
Ewa Modrzejewska  
Radosław Podogrocki 
Lech Sekyra 



Danuta Stępień  
Łukasz Waszak 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
 
1. Pani Jolanta Dzikowska – w/z p. Danuty Stępień. 
2. Hubert Zając – Wydział Spraw Społecznych. 

 
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący, Pan K. Chądzyński, który powitał  

zebranych i przedstawił porządek obrad. Na wniosek p. T. Bilickiego pod obrady 
wprowadzono dodatkowo zagadnienie dotyczące nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

Postanowiono ponadto, aby po przedstawieniu wyników konkursu „Łódzki Filantrop 
Roku 2005”, w następnej kolejności omawiane były zagadnienia dotyczące działań w ramach 
akcji „Dzień Sąsiada”. 

Odnosząc się do realizacji konkursu „Łódzki Filantrop Roku”, Przewodniczący Rady, 
p. K. Chądzyński przedstawił wyniki konkursu (załącznik nr 3) i wysoko ocenił jego 
realizację, mając nadzieję, iż w kolejnych edycjach zainteresowanie konkursem będzie coraz 
większe. 

Omawiając natomiast akcję „Dzień Sąsiada”, Przewodniczący krytycznie odniósł się 
do jej planowanego przebiegu, zwracając uwagę na fakt włączania tej imprezy do programu 
innych imprez organizowanych corocznie (np. Dzień Dziecka), chociaż w założeniu ma to 
być zupełnie nowa impreza, oparta na całkowicie oddolnej inicjatywie, a jedynie przy 
wsparciu delegatur UMŁ i jednostek pomocniczych. 

Referując ten temat p. H. Zając zwrócił uwagę na różnorodność planowanych imprez, 
a także na wyraźny opór niektórych środowisk, odbierających te inicjatywę, jako narzuconą z 
góry, zaś p. K. Lechowicz podkreślił fakt, iż „Dzień Sąsiada” jest zupełnie nową inicjatywą, 
która wymaga odbudowania aktywności lokalnej, co jest procesem długotrwałym. 

W trakcie dyskusji zwracano m.in. uwagę na konieczność docierania do lokalnych 
liderów i zaproponowano wykorzystanie w większym stopniu działających na danym terenie 
organizacji pozarządowych oraz innych form aktywności, w tym środowisk katolickich, 
parafii itp. 

Podsumowując dyskusję, p. K. Lechowicz, który przejął od tego momentu 
prowadzenie obrad, zaproponował wszystkim zainteresowanym włączeniem się w tę akcję 
kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych UMŁ. 

Omawiając kolejny punkt, p. T. Bilicki poinformował o trwających obecnie pracach 
Rady Pożytku Publicznego nad zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (projekt-załącznik nr 4.), i omówił w skrócie najważniejsze proponowane 
zmiany, a także poprosił o wszelkie sugestie i uwagi na ten temat. Ze względu na ograniczony 



czas na zgłaszanie uwag do projektu, Rada upoważniła zespół roboczy w składzie:  
K. Lechowicz, T. Bilicki, Ł. Waszak i G. Justyński do opracowania i przesłania wystąpienia 
w tej sprawie do departamentu Pożytku Publicznego. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 
25 maja w Wydziale Spraw Społecznych. 

Następnie p. K. Lechowicz poinformował zebranych o uchwale Rady Miejskiej  
z 19 kwietnia o rozwiązaniu rezerwy celowej na współpracę Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, co było wynikiem nowelizacji ustawy o finansach publicznych i odesłał 
zainteresowanych do załączonej tabeli zawierającej wykaz zadań konkursowych, planowany 
terminarz konkursów oraz kwoty przeznaczone przez poszczególne komórki/jednostki UMŁ 
na te konkursy (załącznik nr 5). 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
Lista obecności w dniu 18 maja 2006 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Program posiedzenia w dniu 18 maja 2006 r. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
Wyniki konkursu „Łódzki Filantrop Roku 2005” 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
Projekt zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
Informacja nt. rezerwy celowej na współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi  
w 2006 r. 
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