PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 16 czerwca 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:
2-16)

Krzysztof Lechowicz - Wiceprzewodniczący;
Iwona Bartosik
Tomasz Bilicki
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Ewa Janicka
Michał Amadeusz Drab
ks. Stanisław Kaniewski
hm. Adam Kocher
Anna Korbel
Lech Leszczyński
Włodzimierz Magin
Henryka Rak
Lech Sekyra
Łukasz Waszak
Grażyna Wendland

17) Sekretarz – Grzegorz Justyński
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
ks. Jacek Ambroszczyk
Jerzy Balcerek
o. Stanisław Hajkowski
Stanisław Januszewski
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Magdalena Korczyk-Waszak
ks. Semko Koroza
s. Teresa Krzyżewska
Tadeusz Michalski

Ewa Modrzejewska
Radosław Podogrocki
Andrzej Potempa
Danuta Stępień
Anna Szolc-Kowalska
W spotkaniu uczestniczyli również:
1. Małgorzata Głaz-w zastępstwie p. P. Karasia.
2. Dorota Polakowska-w zastepstwie Magdaleny Korczyk-Waszak.
Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący Rady, Pan Wiceprezydent Karol
Chądzyński, przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2).
Wiceprzewodniczący Rady K. Lechowicz poinformował o akceptacji Prezydenta
Miasta Łodzi p. J. Kropiwnickiego dla inicjatywy konkursu „Łódzki Filantrop Roku”
i zaproponował, aby ze względu na brak quorum, punkt dotyczący przyjęcia uchwały
w tej sprawie odroczyć do czasu osiągnięcia quorum. Zebrani zaakceptowali propozycję
jednogłośnie.
projektu nowego regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w UMŁ
przenieść na następne posiedzenie Rady, co jest spowodowane trwającymi jeszcze
obecnie pracami nad jego przygotowaniem od strony prawnej. Zebrani zaakceptowali
propozycję jednogłośnie.
W kolejnym punkcie p. Ł. Waszak zapoznał zebranych z aktualnym stanem
konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 i przesłaniu
materiału
opracowanego przez zespół eksperckim do Departamentu Rozwoju
Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego (załącznik nr 4). Zaproponował również dalszy
udział przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Rady w pracach nad analizą
tych propozycji.
Następnie p. G. Justyński przedstawił wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród 40 łódzkich organizacji pozarządowych (załącznik nr 5), a dotyczącego m.in.
aktualnych potrzeb „trzeciego sektora” w Łodzi w kwestii tematów szkoleń oraz
otwartych spotkań i konferencji. Uzgodniono również umieszczenie wyników wstępnych
jak i samej ankiety na portalu www.lodzkie.pl, w celu bieżącego gromadzenia tego typu
informacji. Również obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełnili
ankietę w trakcie posiedzenia.
W dalszej części p. K. Lechowicz zapoznał Radę z wynikami otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych na realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu
pozyskiwania środków pomocowych UE oraz konferencji podsumowującej współpracę
z Miastem, zaś p. Ł. Waszak, przedstawiciel Centrum „Opus”, realizującego ww.
szkolenia zaprosił organizacje wchodzące w skład Rady do udziału w szkoleniach

i przekazaniu informacji o nich innym organizacjom. Przekazał również aktualną
informacje o konkursach ogłaszanych w ramach funduszy europejskich i zaprosił do
korzystania z konsultacji projektów w ramach tych konkursów.
W kolejnej części (w trakcie obrad skład Rady został uzupełniony do
wymaganego quorum), Rada jednogłośnie (16 głosów za) głosowała za przyjęciem
uchwały dotyczącej inicjatywy konkursu „Łódzki Filantrop Roku” (załącznik nr 3).
Omawiając dalej ten temat wiceprzewodniczący p. K. Lechowicz, prowadzący od tego
momentu obrady, zaproponował powołanie zespołu roboczego, który przygotowałby
harmonogram prac związanych z przygotowaniem konkursu, co spotkało się z
akceptacją zebranych. Do zespołu akces zgłosili: W. Magin, K. Lechowicz, G. Justyński
i L. Sekyra. Postanowiono również, aby na kolejnym posiedzeniu w dniu 8 września,
Rada zgłosiła swoich reprezentantów do Kapituły Konkursu.
Następnie p. G. Justyński zapoznał obecnych ze streszczeniem informacji
nt. funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(załącznik nr 6), zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej
i poprosił zebranych o zapoznanie się z załączonym materiałem i przekazanie wniosków
na kolejnym posiedzeniu Rady.
Omówiono również informacje nt. ogłoszenia o naborze wniosków do
tzw. Kontraktu Wojewódzkiego. P. K. Lechowicz zaproponował zainteresowanym
przedstawicielom organizacji pozarządowych kontakt z właściwymi komórkami
merytorycznymi UMŁ, jako potencjalnymi współpartnerami projektów.
Omawiając punkt „sprawy różne” p. K. Lechowicz poinformował o braku
możliwości przygotowania projektu nowego regulaminu wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego w UMŁ ze względu na chorobę p. D. Stępień, wchodzącej w skład
zespołu przygotowującego projekt i zaproponował przeniesienie omawiania tego
projektu na następne posiedzenie Rady, na co zebrani wyrazili zgodę.
Przyjęto również terminarz kolejnych spotkań Rady w 2006 roku (8.09, 20.10,
17.11i 8.12), a następnie p. Ł. Waszak zgłosił wniosek o wniesienie do porządku obrad
kolejnego posiedzenia kwestii omówienia założeń do projektu „Programu współpracy
Miasta
z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.”. W odpowiedzi p. K. Lechowicz
zasugerował, aby ze względu na to, iż materiały planistyczne do budżetu Miasta
przygotowywane są dopiero na 10 września, temat ten przełożyć na posiedzenie Rady
w dniu 20 października, co zebrani zaakceptowali.
Na tym posiedzenie zakończono.

