PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 25 listopada 2004 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

2) Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Lechowicz – Wydział Spraw Społecznych
UMŁ

oraz członkowie Rady:
3-24)

Jerzy Balcerek – Ochotnicza Straż Pożarna Mileszki

3-25)

Tomasz Bilicki – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi;
o.

Stanisław

Hajkowski

–

Fundacja

Nauka

i Wychowanie;
Ewa Janicka – Zarząd Łódzki Ligi Kobiet Polskich;
Stanisław Januszewski – radny Rady Miejskiej
w Łodzi;
Witold Kacprzak – Łódzkie Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Szymanowskiego;
ks. Stanisław Kaniewski – Archidiecezja Łódzka;
Piotr Karaś – Stowarzyszenie "Nowa Nadzieja"
hm. Adam Kocher – Chorągiew Łódzka Związku
Harcerstwa Polskiego;
Anna Korbel – Fundacja Polska Akcja Humanitarna
s.

Teresa

Salezjanek,

Krzyżewska
Zespół

–

Zgromadzenie

Sióstr

Opiekuńczo–Wychowawczy

„Ochronka Bałucka”;
Lech Leszczyński – Akademicki Związek Sportowy
Włodzimierz

Magin

–

Rada

Organizacji

Pozarządowych Województwa Łódzkiego;
Dorota Polakowska– Regionalne Centrum Wolontariatu
(z up. Magdaleny Korczyk-Waszak)
Zbysław Raczkiewicz – Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej, Okręg Łódź ( z up. Tadeusza
Michalskiego)
Andrzej Potempa – Stowarzyszenie Wspierania Dzieł
Ewangelizacji AGAPE;

Henryka Rak – Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”;
Lech Sekyra – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Młodzieży;
Anna Szolc-Kowalska – Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Łodzi ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi,
Łukasz Waszak – Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”;
23) Sekretarz – Grzegorz Justyński – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na spotkaniu nieobecni byli następujący członkowie Rady:
ks. Jacek Ambroszczyk
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Michał Amadeusz Drab
ks. Semko Koroza.
Ewa Modrzejewska
Radosław Podogrocki
Danuta Stępień
Grażyna Wendland

W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pani Elżbieta Jaszczak (lista uczestników stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Posiedzenie Rady rozpoczął Przewodniczący Rady, Pan Wiceprezydent Karol
Chądzyński, przedstawił zebranym porządek obrad (załącznik nr 2) i przystąpił do wręczenia
nominacji Panu Jerzemu Balcerkowi-członkowi Rady nieobecnemu na inauguracyjnym
posiedzeniu Rady oraz nowemu członkowi Rady, Panu Lechowi Sekyra.
Po wręczeniu nominacji i przyjęciu porządku posiedzenia Przewodniczący przekazał
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady, Panu Krzysztofowi Lechowiczowi, który
zapoznał zebranych z harmonogramem prac Rady do lutego 2005 r., opracowanym przez
powołany do tego celu na poprzednim posiedzeniu Rady zespół roboczy (załącznik nr 3).
W trakcie dyskusji nad harmonogramem Pan Ł. Waszak zaproponował, aby, ze
względu na wagę dokumentów określających zasady współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi , jakimi są zarówno "Program współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi na 2005 r." (załącznik nr 4), jak i "Karta Współpracy Miasta z Organizacjami
Pozarządowymi" (załącznik nr 5), dyskusję nad tymi dokumentami przenieść na następne
posiedzenie Rady, po zapoznaniu się członków Rady z tymi projektami.

W wyniku dyskusji ustalono nowy harmonogram prac Rady, który przedstawia się
następująco:
1. Listopad 2004:
a) przedstawienie tematyki spotkań i przyjęcie harmonogramu prac Rady
w okresie listopad 2004-luty 2005
b) prezentacja problemów związanych ze stosowaniem w praktyce ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
c) pisemna informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. działań
Miasta dotyczących pomocy osobom bezdomnym
2. Grudzień 2004:
a) omówienie projektu Karty Zasad Współpracy Miasta z Organizacjami
Pozarządowymi
b) omówienie projektu "Programu współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi na 2005 r."
c) informacja nt. procedury uzyskiwania statusu pożytku publicznego.
3. Styczeń 2005:
a) omówienie idei konkursu "Łódzki Dobroczyńca Roku"
b) informacja nt. pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych
c) propozycje działań związanych z kontrolą sprzedaży alkoholu nieletnim.
d) propozycje tematów i form, dotyczących kolejnej konferencji podsumowującej
współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.
4. Luty 2005:
a) omówienie problemów związanych z polityką lokalową Miasta wobec NGO's
b) możliwości współpracy NGO's z Radami Osiedli
c) promocja rodzinnych form opieki nad dzieckiem
W uzupełnieniu Pan Ł. Waszak zaproponował przekazanie członkom Rady przez
Centrum "OPUS" materiałów dotyczących praktycznego stosowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Następnie Wiceprzewodniczący Pan K. Lechowicz przedstawił zebranym pismo
skierowane do Departamentu Pożytku Publicznego, zawierające pytania nt. praktycznego
stosowania niektórych zapisów ww. ustawy (załącznik nr 6), z propozycją, aby w tej sprawie
Rada Konsultacyjna zwróciła się w formie stosownej uchwały do Rady Pożytku Publicznego.
W wyniku dyskusji Rada jednogłośnie zaaprobowała wniosek.
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pani E. Jaszczak, na wniosek złożony przez Panią E. Janicka na posiedzeniu
w dniu 12 października 2004 r., przedstawiła pisemna informację dotyczącą działań Miasta na
rzecz pomocy osobom bezdomnym (załącznik nr 7).

Następnie w "sprawach różnych" Wiceprzewodniczący ponownie zaprosił
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach, dotyczących
ww. ustawy oraz możliwości ubiegania się o środki pomocowe UE, organizowanych przez
Fundacje Rozwoju Przedsiębiorczości, a także przedstawił informację o konkursach ofert na
realizację niektórych zadań Miasta od stycznia 2005 r., zaplanowanych jeszcze w br. przez
Pełnomocnika Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Sportu UMŁ.
W kolejnej części posiedzenia Pan W. Magin odniósł się do konferencji "Organizacje
pozarządowe-osiagnięcia i perspektywy działania". zorganizowanej w UMŁ w dniach
23-24 listopada 2005 r., zwracając uwagę na potrzebę opracowania nowej formuły tego typu
corocznych spotkań, czego dowodem było słabe zainteresowanie NGO's. W odpowiedzi
Wiceprzewodniczący K. Lechowicz zaproponował włączenie się Rady w przygotowywanie
merytoryczne kolejnych tego typu konferencji i przekazywanie tematów oraz nowych form
ich prezentacji na posiedzeniu w styczniu 2005 r. . Zapowiedział również zorganizowanie
kolejnej konferencji na wiosnę 2005 r., dotyczącej współpracy "trzeciego sektora"
z biznesem. W wyniku dyskusji zgłaszano również potrzebę przesunięcia terminu rozpoczęcia
konferencji na godziny późniejsze oraz ograniczenie części plenarnej na rzecz innych form
prezentacji i dyskusji, takich jak warsztaty czy seminaria.
Następnie przystąpiono do ustalania harmonogramu kolejnych posiedzeń.
Zaakceptowano propozycję Wiceprzewodniczącego, aby kolejne posiedzenie odbyło się 15
grudnia 2004 r., natomiast zgodnie z propozycją Pana T. Bilickiego następne posiedzenia
będą się odbywać w trzeci czwartek każdego miesiąca. Zaaprobowany przez Radę terminarz
najbliższych posiedzeń przedstawia się następująco:
- 20 stycznia 2005
- 10 lutego 2005
- 17 marca 2005.
Na zakończenie obrad Pani J. Korbel poinformowała zebranych o ogłoszonym przez
Wojewodę Łódzkiego konkursie "Pomoc świąteczna", poczym Wiceprzewodniczacy
podziękował zebranym za wszystkie uwagi i propozycje, i na tym posiedzenie zakończono.

