PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 8 czerwca 2006 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)
Krzysztof Lechowicz, Wiceprzewodniczący
2-10)

Aleksandra Ciałkowska-Rysz
hm. Ewa Grabarczyk
o. Stanisław Hajkowski
ks. Stanisław Kaniewski

Lech Leszczyński
Włodzimierz Magin
s. Maria Pioskowik
Henryka Rak
Grażyna Wendland
11) Sekretarz – Grzegorz Justyński

Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
Karol Chądzyński-Przewodniczący Rady
ks. Jacek Ambroszczyk
Iwona Bartosik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tomasz Bilicki
Jerzy Balcerek
Michał Amadeusz Drab

Ewa Janicka
Stanisław Januszewski
Witold Kacprzak
Piotr Karaś
Magdalena Korczyk-Waszak
ks. Semko Koroza
Ewa Modrzejewska
Radosław Podogrocki
Andrzej Potempa
Lech Sekyra
Danuta Stępień

Anna Szolc-Kowalska
Łukasz Waszak
W spotkaniu uczestniczyli również:
1.
2.
3.
4.

p. Mirosław Wieczorek-Dyrektor delegatury UMŁ Widzew
p. Karolina Bednarska – w/z p. Danuty Stępień.
p. Dorota Polakowska-w/z p. Magdaleny Korczyk –Waszak.
p. Wioletta (OPUS)

Posiedzenie rozpoczął Wiceprzewodniczący, Pan K. Lechowicz, który powitał
zebranych i poinformował o chorobie Przewodniczącego Rady, p. K. Chądzyńskiego, która
uniemożliwiła mu udział w posiedzeniu, a także przedstawił pełniącego jego obowiązki
Dyrektora Delegatury UMŁ-Widzew, Pana Mirosława Wieczorka, który przewodniczył
dalszej części posiedzenia. Zebrani przyjęli przedstawiony porządek obrad.
P. dyr. K. Lechowicz powitał również w gronie Rady p. hm Ewę Grabarczyk, oddelegowaną
w zastępstwie hm. A. Kochera, który złożył rezygnację, ze względu na swoją funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej ZHP.
Następnie p. K. Lechowicz omówił wystąpienie przesłane w imieniu Rady do
Departamentu pożytku Publicznego (załącznik nr 3), odnoszące się do projektu nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a przygotowane przez
upoważniony do tego przez Rade na posiedzeniu w dniu 18 maja 2006 r. zespół roboczy.
W kolejnym punkcie p. g. Justyński przedstawił z upoważnienia p. A. SzolcKowalskiej stan prac nad „Gminnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Łodzi”, informując jednocześnie iż ostateczna wersja dokumentu będzie przygotowana po
ostatnim posiedzeniu zespołu powołanego w tym celu, tj. po 21 czerwca br. Natomiast
ks. A. Kaniewski w uzupełnieniu wyraził nadzieję, iż wśród źródeł finansowania realizacji
tego programu znajdzie się również budżet Miasta, po stosownej uchwale Rady Miejskiej.
W kolejnym punkcie p. K. Bednarska z Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
upoważniona przez p. D. Stępień, przedstawiła informację nt. zasad korzystania
z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w UMŁ (załącznik nr 4) i poinformowała, iż
realizatorem tego zadania jest ww. organizacja, z którą Miasto podpisało stosowną umowę.
W dyskusji nt temat zwrócono m.in. uwagę na konieczność poszerzenia tej oferty
i możliwość rezygnacji z opłat, tak jak np. w podobnej wypożyczalni prowadzonej przez
hospicja (p. A. Ciałkowska-Rysz).
W kolejnym punkcie posiedzenia p. Wioletta Gawrońska, reprezentująca Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS omówiła założenia projektu „Bank
Drugiej Ręki” (załącznik nr 5) polegającego na wsparciu lokalnych organizacji
pozarządowych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych. W trakcie dyskusji

członkowie Rady zwracali uwagę na zbyt wysokie koszty projektu i rozpatrzenie przez
OPUS, po uprzednim rozeznaniu potrzeb rynku i odpowiedniej promocji, możliwości
opracowania alternatywnego rozwiązania w formie wirtualnego banku tego typu wraz
z opracowaniem zasad logistyki (p. K. Lechowicz), co znacznie obniży koszt realizacji
projektu. Pani W. Gawrońska zobowiązała się do przekazania tych uwag autorom projektu
i zaprosiła do udziału w spotkaniu w dniu 29 czerwca w Centrum OPUS na ten temat.
W dalszej części posiedzenia p. G. Justyński zapoznał zebranych z harmonogramem
odbytych i planowanych imprez w ramach akcji „Dzień Sąsiada” (załącznik nr 6).
Omawiając punkt „sprawy różne” zaplanowano terminy kolejnych posiedzeń Rady,
tj. 21 września i 19 października br.
Na tym posiedzenie zakończono.
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