
PROTOKÓŁ  
 

z posiedzenia w dniu 17 listopada 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:    
2-15)                                                   Krzysztof Lechowicz - Wiceprzewodniczący; 

ks. Jacek Ambroszczyk  
Jerzy Balcerek  
Iwona Bartosik 
Tomasz Bilicki  
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
o. Stanisław Hajkowski  
Ewa Janicka  
ks. Stanisław Kaniewski  
Lech Leszczyński  
Włodzimierz Magin 

      Radosław Podogrocki 
Lech Sekyra 
Łukasz Waszak 

 
16) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
Michał Amadeusz Drab 
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 



Witold Kacprzak  
Piotr Karaś 
Anna Korbel 
Andrzej Potempa  
Grażyna Wendland 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
1. Dorota Polakowska -w zastępstwie p. M. Korczyk-Waszak 
2. Agnieszka Krawczyk-w zastępstwie p. D. Stępień 

 
Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący, Pan Wiceprezydent Karol Chądzyński  

i przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Zebrani nie wnieśli uwag. 
Kontynuując tematykę z poprzedniego spotkania p. L. Sekyra uzupełnił omawianie 

kwestii wsparcia Miasta dla działań organizacji pozarządowych, mających charakter 
współpracy międzynarodowej. Potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, dotyczące braku 
możliwości korzystania przez te organizacje ze środków Wydziału Edukacji, ze względu na 
fakt, iż ich adresatem mogą być jedynie szkoły publiczne. Natomiast zgodnie z sugestiami 
przedstawicieli komórek organizacyjnych Miasta z poprzedniego spotkania, istnieje 
możliwość przekazywania do miast partnerskich Łodzi projektów i propozycji współpracy, 
dotyczących III sektora, przy udziale i wsparciu tych komórek. W uzupełnieniu tych 
informacji p. K. Lechowicz, po konsultacji z Wydziałem Finansowym UMŁ, zauważył, iż  
w przypadku omawiania tego problemu należy mówić o konkretnych kosztach, jakie niesie za 
sobą konkretny projekt. Np. nie istnieje możliwość dotowania kosztów wyjazdu i pobytu 
delegacji zagranicznych, z wyjątkiem przedstawicieli miast partnerskich. Miasto może 
jedynie kojarzyć partnerów po stronie organizacji pozarządowych, ale bez finansowego 
wsparcia a tym samym nie istnieje możliwość ujęcia tego typu zadania w „Programie 
współpracy…na 2006 r.”. w wyniku dyskusji omówiono jeszcze problem ew. pomocy 
lokalowej ze strony Miasta i możliwości zakwaterowania gości zagranicznych w budynku 
hotelowym UMŁ, w miarę posiadanych możliwości i po cenach niekomercyjnych. Na tym 
omawianie tego punktu zakończono. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poinformował o oddelegowaniu do pracy 
w Kapitule konkursu „Łódzki Filantrop Roku” swoich przedstawicieli w osobach p. Karola 
Chądzyńskiego (kierującego jej pracami), p. Anny Szolc-Kowalskiej i p. Gustawa 
Romanowskiego-Redaktora naczelnego „Kroniki Miasta Łodzi”. 

Następnie p. K. Lechowicz zaproponował zmianę w regulaminie ww. konkursu 
(załącznik nr 3). Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Omawiając projekt formularza wniosku nominacyjnego do ww. konkursu (załącznik 
nr 4), wprowadzono zmiany będące konsekwencją zmiany w regulaminie konkursu  
i zaproponowano zastąpienie słowa „zgłoszony” na „nominowany”. 



W kolejnym punkcie obrad p. G. Justyński omówił proces konsultacji projektu 
„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…na 2006 r.”(załącznik nr 6). Pan T. 
Bilicki zasugerował na przyszłość ostateczne rozstrzygnięcie co do zadania dotyczącego 
prowadzenia świetlic terapeutycznych, tak aby zadanie to było realizowane i dotowane przez 
jedną komórkę/jednostkę organizacyjną Miasta (do tej pory zadanie to realizuje Wydział 
Edukacji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. P. G. Justyński poinformował zebranych, iż 
zgodnie z harmonogramem prac Rada, kolejnym posiedzeniu w dniu 8 grudnia ma się zając 
tematem działań na rzecz promowania prorodzinnych form opieki nad dzieckiem. W 
posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele ww. komórek/jednostek organizacyjnych Miasta, 
w związku z tym temat świetlic terapeutycznych może również stać się przedmiotem dyskusji 
Rady. 

Podczas omawiania kolejnego punktu obrad, p. G. Justyński poinformował  
o przebiegu społecznych konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi…na 2006 r.”. W trakcie dyskusji p. Ł. Waszak zwrócił uwagę na 
konieczność wcześniejszego przygotowania projektu, ze względu na fakt, iż niektóre 
propozycje ze strony organizacji, nie mogły zostać uwzględnione ponieważ projekt budżetu 
Miasta został przygotowany wcześniej. P. K. Lechowicz zaproponował, aby w celu uniknięcia 
w przyszłości podobnych sytuacji, strona pozarządowa przekazywała swoje propozycje i 
projekty w terminie do 15 sierpnia danego roku, do merytorycznych komórek/jednostek 
Miasta i aby podobny zapis znalazł się w omawianym projekcie Programu. Zebrani 
jednogłośnie zaakceptowali propozycję. 

Następnie p. k. Lechowicz poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Konsultacyjnej w sprawie akceptacji Rady dla przedłożonego projektu, wraz z omawianym 
powyżej zapisem (załącznik nr5). W wyniku głosowania (14 głosów za, 2 wstrzymujące) 
uchwała została przyjęta. 

W kolejnym punkcie obrad p. W. Magin poinformował zebranych o zaplanowanej na 
6 grudnia br. konferencji „ Razem i Osobno- doświadczenia ze współpracy władz Miasta 
Łodzi z lokalnymi organizacjami pozarządowymi” w ramach „Pierwszej Gali Łódzkiego III 
Sektora” (załącznik nr 7). Omawiając program tej imprezy, p. W. Magin zaproponował aby w 
jej trakcie Prezydent Miasta Łodzi oficjalnie poinformował o ogłoszeniu konkursu „Łódzki 
Filantrop Roku 2005”. P. K. Lechowicz, prowadzący od tego momentu posiedzenie, 
zobowiązał się przedstawić propozycje Prezydentowi J. Kropiwnickiemu, a także uzależnił 
udział Pana Prezydenta w Gali od jego możliwości czasowych. 
Omawiając sprawy różne p. Ł. Waszak przekazał zaproszenie dla członków rady  

i przedstawicieli całego łódzkiego środowiska organizacji pozarządowych, na konferencję 

dotyczącą „Projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego” (załącznik  

nr 8).. 

Na tym spotkanie zakończono. 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Lista obecności w dniu 17 listopada 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Porządek posiedzenia Rady w dniu 17 listopada 2005 r. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
Uchwała nr 11 w sprawie zmiany w regulaminie konkursu "Łódzki Filantrop Roku". 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia projektu formularza wniosku nominacyjnego w konkursie 
„Łódzki Filantrop Roku 2005”.  
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
Uchwała nr 13 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu współpracy Miasta z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok”. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Projekt „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi…na 2006 r.” 

Uchwała nr 12 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu współpracy Miasta  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok”. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Informacja nt. „Pierwszej Gali Łódzkiego III Sektora”. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

Zaproszenie na konferencję dotyczącą „Projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego” 
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