
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia w dniu 12 czerwca  2008 r. Rady Konsultacyjnej  

ds. Organizacji Pozarządowych. 
 
 

Przebieg obrad. 

 
Posiedzenie Rady, które miało charakter otwarty dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz, który 
powitał zebranych w imieniu Przewodniczącej Rady, Pani Wiceprezydent Miasta Haliny 
Rosiak, która ze względu na ważne obowiązki służbowe nie mogła uczestniczyć  
w posiedzeniu (lista uczestników posiedzenia, członków Rady – załącznik nr 1,  
gości i przedstawicieli organizacji pozarządowych – załącznik nr 2, porządek posiedzenia 
 – załącznik nr 3). Zebrani po zapoznaniu się z porządkiem obrad, nie wnieśli do niego uwag.  
 
W pierwszym punkcie obrad, Pan Tomasz Bilicki przystąpił do omówienia problematyki 
dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Poinformował, iż zakończył się etap konsultacji wewnątrzresortowych i wkrótce odbędzie się 
konferencja uzgodnieniowa. Podziękował także Radzie Konsultacyjnej za przekazanie 
stanowiska dotyczącego projektu nowelizacji ww. ustawy podczas konsultacji, które odbyły 
się w Centrum Służby Rodzinie w dniu 19 maja 2008 r. Pan Tomasz Bilicki poinformował,  
iż Rada Działalności Pożytku Publicznego przygotowuje zmianę dotyczącą nadzoru nad 
działalnością organizacji pożytku publicznego. Ze względu na to, iż sfera zadań publicznych 
obejmuje zadania wykraczające poza zakres Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nadzór ten 
miałby być przekazany Prezesowi Rady Ministrów. Ww. Rada przygotowała także 
propozycję zmiany dotyczącej składu Rady – część członków (w liczbie 6) Rady Działalności 
Pożytku Publicznego miałaby pochodzić z wolnych wyborów.  
 
W drugim punkcie obrad, Pan Włodzimierz Magin przedstawił krótko uwagi Rady 
Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego do projektu zmiany ustawy  
o działalności pożytku publicznego (załącznik nr 4). Pan Włodzimierz Magin poinformował 
uczestników Rady, że uwagi te zostały przekazane do łódzkich parlamentarzystów oraz  
do Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
W trzecim punkcie obrad, Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz 
poinformował przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych (gości otwartego 
posiedzenia Rady) o tym, iż każdego roku do końca stycznia, na stronie Urzędu Miasta Łodzi 
umieszczany jest harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadań publicznych. Następnie, Wiceprzewodniczący Rady przedstawił harmonogram 



otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (załącznik nr 5), które będą 
jeszcze ogłaszane w 2008 roku oraz podał adres strony internetowej (www.uml.lodz.pl), na 
której można znaleźć Program współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na 
dany rok oraz ogłoszenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert. 
W czwartym punkcie obrad, Pani Anna Polakowska z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich „OPUS” zaprosiła obecnych na Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz 
konferencję „ Europejski Fundusz Społeczny – szansą na rozwój lokalnych społeczności”. 
Konferencja i Forum, które odbędą się 20 czerwca 2008 r. będą prezentowały dorobek 
łódzkich organizacji pozarządowych związany m.in. z wdrażaniem projektów  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (program konferencji – załącznik nr 6, informacja  
o Forum Inicjatyw Lokalnych – załącznik nr 7). 
 
W piątym punkcie obrad, Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz opowiedział 
o wizycie studyjnej, która odbyła się w dniach 18 – 23 maja 2008 roku w Aarhus w Danii 
(sprawozdanie ze służbowego wyjazdu – załącznik nr 8). Delegacja z Urzędu Miasta Łodzi 
podczas wizyty studyjnej zapoznała się z najlepszymi praktykami w zakresie pracy z osobami 
bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz pracy ze zbiorowością  
i integracji społecznej. Podczas wizyty ustalono, że strona duńska jesienią 2008 roku 
przeprowadzi w Łodzi szkolenia typu „train the trainers” dla doradców zawodowych i kadry 
kierowniczej urzędów pracy oraz osób zajmujących się pracą ze zbiorowościami lokalnymi  
i integracją społeczną. Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz poinformował 
także, że w ramach współpracy polsko – duńskiej zostanie przygotowany wspólny projekt 
pilotażowy, w ramach programu Grundtvig, a w oparciu o pilotaż ma zostać przygotowany 
większy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
W szóstym punkcie obrad (sprawy różne), Pan Grzegorz Justyński, zgodnie z zapisem  
w „Programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok”, 
poinformował o możliwości składania propozycji zadań do ww. Programu na rok 2009 do  
30 czerwca br. Pan Grzegorz Justyński przypomniał, że propozycje zadań muszą być 
przedstawione w formie pisemnej i złożone do Wydziału Spraw Społecznych, który przekaże 
propozycje do właściwego wydziału UMŁ, albo też bezpośrednio do wydziału, który zajmuje 
się daną tematyką.  
Następnie, Pani Anna Pakowska z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
„OPUS” przedstawiła ogłoszone konkursy dla organizacji pozarządowych, 
w ramach których można uzyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Fundacji Batorego oraz z Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego (informacja o konkursach – załącznik nr 9). 
Z kolei Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz poinformował o zakończeniu 
sprawy sposobu rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych. Ze względu na to,  



iż z powodu przeszkód natury prawnej nie można tego sposobu wprowadzić zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi, sekretarz Miasta, odpowiedzialny za organizację pracy w Urzędzie 
Miasta Łodzi, przekazał sposób rozliczania dotacji jako wzorcowy do stosowania dyrektorom 
i kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych UMŁ. 
W dalszej części posiedzenia, Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz 
przedstawił program V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 
w dniach 13 – 20 września 2008 r. w Warszawie (informacja o V Ogólnopolskim Forum 
Inicjatyw Pozarządowych – załącznik nr 10). Pan Tomasz Bilicki zaproponował, aby  
w Forum wzięła udział delegacja, której zadaniem byłaby promocja Łodzi i jej osiągnięć  
w dziedzinie współpracy z III sektorem. Propozycja ta spotkała się z pozytywnym odzewem  
ze strony uczestników posiedzenia. W związku z potrzebą odpowiedniego przygotowania się 
do V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Rada zadecydowała, że kolejne jej 
posiedzenie odbędzie się 4, a nie 18 września 2008 r. 
W kolejnym podpunkcie spraw różnych, Pan Tomasz Bilicki zwrócił się do uczestników 
Rady z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badającej wizerunek rodziny zastępczej 
(załącznik nr 10). 
Na koniec Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz zaprosił uczestników 
posiedzenia do dyskusji i zadawania pytań. Pan Michał Borowiak ze Stowarzyszenia  
„Młodzi dla Młodych” wyrażając swoje uznanie dla tematyki i sposobu obrad Rady, zwrócił 
się pytaniem do Wiceprzewodniczącego, czy istnieje możliwość, aby wszystkie posiedzenia 
Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych miały charakter otwarty? 
Wiceprzewodniczący Rady, Pan Krzysztof Lechowicz odpowiedział, iż obecny regulamin 
pracy Rady na to nie zezwala, ale możliwa jest – po wakacjach – dyskusja nad jego zmianą. 
Zaznaczył przy tym, iż Rada (poza przypadkiem posiedzeń otwartych) korzysta obecnie z sali 
mieszczącej około 30 osób, co mocno ogranicza możliwości udziału dodatkowych osób.  
Ze względu na brak kolejnych pytań ze strony uczestników posiedzenia, Wiceprzewodniczący 

Rady, Pan Krzysztof Lechowicz podziękował wszystkim za udział w otwartym posiedzeniu 

Rady, życząc równocześnie udanych urlopów. 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 
 
   
 
  
 


