
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 20 października 2005 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:    
2-18)                                                Krzysztof Lechowicz - Wiceprzewodniczący; 

ks. Jacek Ambroszczyk  
Iwona Bartosik 
Tomasz Bilicki  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
Ewa Janicka  
Witold Kacprzak  
ks. Stanisław Kaniewski  
Piotr Karaś 
Anna Korbel 
Lech Leszczyński  
Włodzimierz Magin 

      Radosław Podogrocki 
Andrzej Potempa  
Lech Sekyra 
Łukasz Waszak 
Grażyna Wendland 

 
19) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Jerzy Balcerek  
Michał Amadeusz Drab 
o. Stanisław Hajkowski  
Stanisław Januszewski  
hm. Adam Kocher 
Magdalena Korczyk-Waszak 
ks. Semko Koroza 
s. Teresa Krzyżewska 



Tadeusz Michalski 
Ewa Modrzejewska 
Henryka Rak 
Danuta Stępień 
Anna Szolc-Kowalska 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
1. Dorota Polakowska -w zastępstwie p. M. Korczyk-Waszak 
2. Kajus Augustyniak-Dyrektor Biura Prasowego UMŁ. 
3. Halina Szostek-Beck – kierownik w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą 

UMŁ 
4. Elżbieta Suchara – kierownik w Wydziale Edukacji UMŁ 
5. Hanna Belke-Markiewicz – inspektor w Wydziale Edukacji UMŁ  
6. Beata Rogalska – inspektor w Wydziale Sportu UMŁ.  

 
Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący, Pan Wiceprezydent Karol Chądzyński  

i przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Sekretarz Rady, p. G. Justyński 
zaproponował, aby ze względu na inne obowiązki kilku członków Rady w tym dniu, punkt 
dotyczący wyboru kandydatów z Rady do Kapituły Konkursu „Łódzki Filantrop Roku” 
przenieść na początek obrad. Zebrani jednogłośnie tę zmianę zaakceptowali. 

Następnie przystąpiono do wyłaniania kandydatów. Zgłoszono następujące osoby: 
1. p. Iwona Bartosik  
2. ks. Jacek Ambroszczyk 
3. p. Włodzimierz Magin 
4. p. Lech Sekyra. 

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę. Ostateczny wybór 3 spośród zaproponowanych 
osób poprzedziła informacja p. K. Augustyniaka o decyzji Pana Prezydenta  
J. Kropiwnickiego zaproszenia do prac kapituły wszystkich łódzkich mediów w celu 
szerszego rozpropagowania tej idei. W związku z powyższym, ze względu na potencjalnie 
dużą liczebność przedstawicieli mediów w stosunku do pozostałych członków kapituły, 
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia reprezentacji Rady w Kapitule  
a co za tym idzie zmiany w regulaminie konkursu. W trakcie dyskusji zgłaszano różne 
koncepcje rozwiązania tego problemu. W efekcie jednogłośnie przyjęto wariant, aby 
przedstawiciele mediów, które zechcą uczestniczyć w pracach Kapituły, weszli  
w jej skład jedynie z głosem doradczym, a ilość członków Kapituły należy zwiększyć  
o 2 osoby, reprezentujące Radę, a więc w sumie ma być to 5 osób. 
W związku z powyższym zaproponowano dodatkowo kandydaturę p. Radosława 
Podogrockiego, który wyraził na to zgodę. Tym samym Rada przyjęła uchwałę nr 9   
w sprawie zmiany regulaminu konkursu w punkcie dotyczącym zwiększenia ilości członków 



Rady w pracach Kapituły do 5 osób (załącznik nr 3) oraz uchwałę nr 10 w sprawie 
delegowania do prac w Kapitule Konkursu swych przedstawicieli (załącznik nr 4).  
W kolejnym punkcie obrad p. T. Bilicki, w imieniu Centrum Służby Rodzinie zapoznał 

zebranych z ideą zorganizowania pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi wspólnej 

reprezentacji łódzkiego środowiska organizacji pozarządowych oraz Miasta w ramach 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2006 roku, zawierającej elementy 

promujące Łódź i prezentację nt. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Komentując ten projekt p. W. Magin wyraził poparcie dla tej inicjatywy, zaznaczając 

jednakże, iż impreza ta do tej pory odbywała się w cyklu 3-letnim.  Wobec powyższego  

p. T. Bilicki zobowiązał się wyjaśnić powyższą kwestię i poinformować o tym na kolejnym 

posiedzeniu. 

Następnie omawiając kwestię możliwości wsparcia Miasta dla działań organizacji 

pozarządowych, na rzecz współpracy z III sektorem w wymiarze międzynarodowym,  

p. L. Sekyra poprosił o poinformowanie Rady o aktualnych i potencjalnych możliwościach  

w oparciu o zadania komórek organizacyjnych Miasta. Obecne na spotkaniu przedstawicielki 

Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, Wydziału Edukacji i Wydziału Sportu 

UMŁ w osobach p. H. Szostek-Beck, p. H. Belke-Markiewicz oraz p. B. Rogalskiej, 

zreferowały ten temat, zwracając uwagę na fakt, iż działania tego typu są na bieżąco 

realizowane (np. w formie kontaktów z miastami partnerskimi, wizyt roboczych i konferencji 

oraz wymiany młodzieży a także udziału w imprezach sportowych) i mogą być nadal 

wspierane pod warunkiem przedstawiania przez stronę pozarządową indywidualnie lub za 

pośrednictwem Rady konkretnych projektów. Zwrócono także uwagę na działalność komisji 

w Wydziale Edukacji, opiniującej tego typu projekty, jednak w odniesieniu do szkół 

publicznych. W wyniku omawiania tego problemu, p. L. Sekyra, będący członkiem  

ww. komisji jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Młodzieży, zobowiązał się, na 

podstawie analizy prawnej, do omówienia na spotkaniu w dniu 17 listopada kwestii 

możliwości korzystania z tych środków również przez organizacje pozarządowe poprzez 

udział w konkursie ofert. Zebrani przyjęli propozycję, podkreślając w posumowaniu 

omawiania tego problemu, jego szczególną wagę dla wszystkich partnerów życia 

publicznego, szczególnie przy realizacji projektów europejskich, przy jednoczesnych 

ograniczonych możliwościach budżetu Miasta w tym zakresie. Ustalono również, że tego typu 

projekty mogłyby znaleźć swoje źródło finansowania w rezerwach celowych budżetu, po 

uprzednim umieszczeniu tego zadania w „Programie współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi… na 2006 r.”, oraz nieobecnych uzgodnieniach z Wydziałem Finansowym. 



W ten sposób Rada przystąpiła do omawiania kolejnego punktu, dotyczącego konsultacji 

projektu ww. programu (załącznik nr5). Referując tę kwestię, p. G. Justyński poinformował  

o dotychczas zgłaszanych uwagach i poprosił o przekazywanie ich w trybie pilnym także 

przez członków Rady. Ustalono, iż nieprzekraczalnym terminem zgłaszania uwag  

i propozycji będzie 4 listopada br. Wiceprzewodniczący Rady, p. K. Lechowicz 

poinformował ponadto o dalszym harmonogramie działań w związku z przyjęciem uchwały 

Rady Miejskiej w tej sprawie, tj. konieczności przekazania na przełomie listopada i grudnia 

projektu do komisji Rady Miejskiej i planowanym terminie przyjęcia uchwały na styczeń 

2006 r.  

Omawiając sprawy różne p. Ł. Waszak poinformował o aktualnych konkursach dla 

organizacji pozarządowych, a p. G. Justyński omówił wyniki ankiety podsumowującej 

dotychczasową działalność Rady. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Lista obecności w dniu 20 października 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Porządek posiedzenia Rady w dniu 20 października 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
Uchwała nr 9 w sprawie zmiany w regulaminie konkursu "Łódzki Filantrop Roku". 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Uchwała nr 10 w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji 
Pozarządowych w pracach Kapituły Konkursu „Łódzki Filantrop Roku”. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
Projekt „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi… na 2006 r.”. 
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