
PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 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; 

ks. Jacek Ambroszczyk  
Tomasz Bilicki  
o. Stanisław Hajkowski  
Ewa Janicka  
ks. Stanisław Kaniewski  
hm. Adam Kocher 
Anna Korbel 
Lech Leszczyński  
Włodzimierz Magin  
Andrzej Potempa 
Danuta Stępień 
Anna Szolc-Kowalska 
Łukasz Waszak 
Grażyna Wendland 

 
17) Sekretarz – Grzegorz Justyński 
 
Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:  
1. 
2. 
3. 
4. 

Jerzy Balcerek  
Iwona Bartosik 
Aleksandra Ciałkowska-Rysz 
Iwona Bartosik 

1. Michał Amadeusz Drab 
2. Stanisław Januszewski 
3. Witold Kacprzak 
4. Piotr Karaś 
5. Magdalena Korczyk-Waszak 
6. ks. Semko Koroza 
7. s. Teresa Krzyżewska 



8. Tadeusz Michalski 
9. Ewa Modrzejewska 
10. Radosław Podogrocki 
11. Henryka Rak 
12. Lech Sekyra 
 
W spotkaniu uczestniczyli również: 
1. dr Władysław Korowajczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób 

Niepełnosprawnych 
2. Małgorzata  Kulczycka - podinspektor w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału 

Spraw Społecznych UMŁ. 
 

Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący Rady, Pan Wiceprezydent Karol 
Chądzyński, przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2). Sekretarz Rady 
zaproponował, aby, ze względu na brak quorum punkt dotyczący głosowania nad projektem 
uchwały Rady w sprawie stanowiska dotyczącego kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim mógł 
być omawiany w dalszej kolejności, i aby obrady rozpocząć od informacji dotyczącej 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a w następnej kolejności informacji nt. konkursów w 
ramach rezerwy celowej budżetu Miasta. Zebrani zaakceptowali propozycję jednogłośnie. 

W związku z powyższym dr Władysław Korowajczyk, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych poinformował zebranych o regulaminie i zasadach 
korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w UMŁ. W trakcie dyskusji nad tym 
punktem zebrani podnosili kwestie m.in. ułatwienia korzystającym wpłacania kaucji za sprzęt, 
ewentualnego podniesienia opłaty, a ponadto p. D. Stępień zwróciła uwagę na fakt, iż część 
sprzętu jest własnością Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Podsumowując 
dyskusję Przewodniczący zaproponował przeniesienie tego punktu na kolejne posiedzenie 
Rady po opracowaniu przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i 
przedstawiciela sejmiku wspólnej koncepcji funkcjonowania wypożyczalni, po uprzednim 
przygotowaniu podstaw prawnych, uwzględniających interes obu stron. Zebrani 
zaakceptowali tę propozycję. 

W kolejnym punkcie p. K. Lechowicz poinformował o przyjęciu Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie konkursu z rezerwy celowej budżetu Miasta na realizację 
zadań publicznych dotyczących zorganizowania szkoleń z zakresu pozyskiwania środków 
pozabudżetowych oraz konferencji podsumowującej współpracę Miasta z organizacjami 
pozarządowymi w 2005 r. W kolejnych wystąpieniach p. E. Janicka poinformowała 
zebranych o trwającym konkursie PFRON w ramach Programu ograniczania skutków 
niepełnosprawności oraz o programie "Niebieska Linia", p. D. Stępień o zaplanowanym na  
9 maja 2005 r. Marszu Osób Niepełnosprawnych, p. T. Bilicki o konferencji w ramach Dni 



Rodziny a p. Ł. Waszak o kolejnej edycji Forum Inicjatyw Pozarządowych i aktualnych 
konkursach dla organizacji pozarządowych. 

 W następnym punkcie zebrani zaakceptowali jednogłośnie uchwałę nr 6 w sprawie 
stanowiska Rady dotyczącego kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim (załącznik nr 3).  

Następnie p. Ł. Waszak poinformował zebranych o aktualnym stanie społecznych 
konsultacji projektu Narodowego Planu Rozwoju i zaprosił po raz kolejny do udziału  
w procesie konsultacji jak też analizy projektu Programu Operacyjnego Rozwój 
Społeczeństwa Obywatelskiego. W uzupełnieniu p. W. Magin poinformował o konferencji 
dotyczącej Narodowego Planu Rozwoju, organizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w dniu 29 kwietnia br. 

W kolejnym punkcie obrad Rada zajęła się dalszym ciągiem konsultacji nad projektem 
konkursu promującego lokalną aktywność osób i firm na rzecz mieszkańców Łodzi, będących 
w potrzebie (załącznik nr 4). W wyniku dyskusji ustalono: 

a) nazwa konkursu brzmi" Łódzki Filantrop Roku", 
b) w konkursie nominowane mogą być również osoby fizyczne, 
c) konkurs organizuje Prezydent Miasta Łodzi, we współpracy z Radą Konsultacyjna 

ds. Organizacji Pozarządowych, 
d) projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Prezydenta Miasta. 
Na zakończenie p. K. Lechowicz zapoznał zebranych z informacją Głównego 

Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, dotyczącą obowiązku rejestracji przez 
organizacje pozarządowe  zbiorów danych osobowych, posiadanych w związku z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze świadczeniem różnego 
rodzaju pomocy podopiecznym (załącznik nr 5), zaś w uzupełnieniu p. A. Potempa 
zaproponował rozważenie zorganizowania szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

Na tym spotkanie zakończono. 
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