
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia w dniu 15 maja  2008 r. Rady Konsultacyjnej  

ds. Organizacji Pozarządowych. 
 
 

Przebieg obrad. 

 
Posiedzenie Rady rozpoczęła Przewodnicząca Rady, Pani Wiceprezydent Halina Rosiak, 
która powitała zebranych (lista uczestników posiedzenia, członków Rady i zaproszonych  
gości – załącznik nr 1, porządek posiedzenia – załącznik nr 2). Wiceprzewodniczący,  
p. K. Lechowicz zaproponował przeniesienie pierwszego punktu posiedzenia do czasu 
przybycia na posiedzenie II Wiceprzewodniczącego, p. Tomasza Bilickiego, który przedstawi 
informacje dotyczące konsultacji projektu ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Zebrani zaakceptowali propozycję i nie wnieśli uwag do pozostałych 
punktów porządku obrad.  
 
W drugim punkcie obrad Wiceprzewodniczący Rady, p. Krzysztof Lechowicz poinformował  
o rozstrzygnięciu w dniu 28 kwietnia 2008 r. konkursu „Łódzki Filantrop Roku 2007” 
(załącznik nr 3), i zaprosił zebranych do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia statuetek 
laureatom konkursu oraz dyplomów pozostałym nominowanym, w dniu 16 maja, w trakcie 
obchodów „Święta Łodzi”. 
 
W trzecim punkcie obrad Wiceprzewodniczący Rady, p. Krzysztof Lechowicz przedstawił 

wyniki otartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu 

dotyczącego powstania min. 2 partnerstw osiedlowych/lokalnych, poinformował także, iż 

przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych oraz Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości  

i Miejsc Pracy udadzą się w dniach 18 – 23 maja br. z wizytą studyjną do Aarhus w Danii na 

zaproszenie organizacji JobCenter.   

W czwartym punkcie obrad p. Wiceprzewodniczący Krzysztof Lechowicz zaprezentował 

wstępny harmonogram imprez w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada (załącznik nr 

4) i przedstawił programy spotkań na terenie poszczególnych delegatur oraz zaprosił łódzkie 

organizacje pozarządowe za pośrednictwem przedstawicieli skupionych w Radzie, do udziału 

w tym przedsięwzięciu. Przewodnicząca Rady, Pani Prezydent. H. Rosiak podkreśliła, iż 

Miasto Łódź po raz trzeci włączyło się w organizację Europejskiego Dnia Sąsiada.  

Ze względu na przybycie na posiedzenie II Wiceprzewodniczącego Rady, p. T. Bilickiego, 

przystąpiono do omówienia pierwszego punktu porządku obrad, tj. omówienia problematyki 



dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pan T. Bilicki poinformował o konferencji w sprawie nowelizacji ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, która odbyła się w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej. Ustalono na niej, że termin zakończenia konsultacji dla organizacji 

pozarządowych dotyczących nowelizacji ww. ustawy mija 10 czerwca 2008 r. W ramach 

konsultacji odbędzie się 5 lokalnych konferencji w których będą uczestniczyli przedstawiciele 

Departamentu Pożytku Publicznego. Pan T. Bilicki zwrócił się do członków Rady, aby na 

konferencji, która odbędzie się w dniu 19 maja 2008 r. w Centrum Służby Rodzinie, Rada 

zaprezentowała swoje stanowisko dotyczące projektu nowelizacji ww. ustawy. 

Przewodnicząca Rady, Pani Wiceprezydent Halina Rosiak zwróciła się do członków Rady, 

aby zapoznali się z przygotowanym przez Wydział Spraw Społecznych stanowiskiem 

dotyczącym nowelizacji ww. ustawy, a następnie jeśli nie będzie uwag, poprosiła  

o przegłosowanie ww. stanowiska, które zostanie oficjalnie przedstawione przez Sekretarza 

Rady, p. G. Justyńskiego, jako stanowisko Rady, na konferencji w dniu 19 maja br. Zebrani 

jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję. 

Z kolei, pan Włodzimierz Magin zaprosił obecnych w imieniu Rady Organizacji 

Pozarządowych Województwa Łódzkiego na spotkanie w sprawie nowelizacji ww. ustawy, 

które miało odbyć się 26 maja br. 

W piątym punkcie obrad Przewodnicząca Rady, Pani Wiceprezydent Halina Rosiak złożyła 

gratulacje ks. Stanisławowi Kaniewskiemu z okazji otrzymania Nagrody Miasta Łodzi,  

a następnie przedstawiła sylwetkę i dokonania laureata.  

W sprawach różnych p. Grzegorz Justyński przedstawił propozycję terminarza posiedzeń 

Rady w drugiej połowie 2008 r. Następnie Wiceprzewodniczący Rady, p. K. Lechowicz 

zaproponował, aby - odpowiadając pozytywnie na sugestie ze strony przedstawicieli 

łódzkiego środowiska organizacji pozarządowych - następne spotkanie Rady, w dniu  

12 czerwca br., miało charakter otwarty. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta.  

P. Łukasz Waszak zasugerował, aby organizacje pozarządowe na otwartym posiedzeniu 

mogły składać swoje propozycje zadań do uwzględnienia w budżecie Miasta na kolejny rok. 

Wiceprzewodniczący Rady, p. Krzysztof Lechowicz poinformował, że dyskusja w sprawie 

propozycji zadań na otwartym posiedzeniu Rady będzie mogła być podjęta, jednak 

organizacje pozarządowe, powinny złożyć swoje propozycje do budżetu Miasta na 2009 r.  

w formie pisemnej, jeśli chcą, aby były one poddane procedurze budżetowej.  



P. Grzegorz Justyński poinformował, iż informacja o otwartym posiedzeniu Rady zostanie 

umieszczona na stronie internetowej UMŁ (w części dotyczącej organizacji pozarządowych) 

oraz przesłana drogą mejlową do organizacji pozarządowych wraz z formularzem 

zgłoszeniowym.  

Następnie, ks. Stanisław Kaniewski podziękował Pani Wiceprezydent Halina Rosiak za 

gratulacje oraz zaprosił osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady do wzięcia udziału w XV 

Łódzkich Dniach Rodziny oraz przedstawił program ich obchodów.  

Z kolei p. Włodzimierz Magin, jako członek Kapituły Konkursu „Łódzki Filantrop Roku 

2007”, zwrócił się z propozycją zmian w regulaminie konkursu, ze względu na problemy  

z określeniem kategorii nominowanych podmiotów (trudności z ustaleniem, czy podmiot 

nominowany został jako firma czy też jako osoba fizyczna). Wiceprzewodniczący 

zaproponował przygotowanie przez zespól roboczy, wyłoniony z członków Rady, propozycji 

zmian w regulaminie konkursu, a Rada jednogłośnie poparła tę propozycję. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 


