
Protokół posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego IV kadencji odbytego w dniu 25 września 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim 

w Toruniu. 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Członków Sejmiku powitała Przewodnicząca Lucyna Andrysiak i przedstawiła porządek 

spotkania. 

1. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Sejmiku z dnia 18 czerwca 2015r. 

2. Przyjęcie Regulaminu Sejmiku  

3. Procedura wyborcza i zgłaszanie kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

4. Działalność Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

5. Wolne wnioski. 

Porządek  został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.1 Przewodnicząca zapytała o uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, przy 1 głosie 

wstrzymującym,  protokół został przyjęty. 

Ad. 2. Przewodnicząca Sejmiku poprosiła  Aleksandrę Jaźwińską,  aby w imieniu Zespołu 

Roboczego pracującego  nad Regulaminem  odczytała  kolejno punkty projektu Regulaminu. 

Projekt stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Natomiast  członków Sejmiku 

poprosiła o zgłaszanie na bieżąco ewentualnych poprawek i  głosowanie kolejno nad każdym 

punktem.  

Łucja Andrzejczyk  poinformowała, że uwagi zgłoszone przez Michała Rosińskiego nie mogą 

być uwzględnione,  nie dotyczącą  Sejmiku, ponieważ Sejmik nie jest stowarzyszeniem. 

Przystąpiono do dyskusji nad  projektem Regulaminu Sejmiku. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Głosowanie –  § 1 przyjęto jednogłośnie. 

§ 2.  Cele 

Głosowanie -  § 2 przyjęto jednogłośnie 

§3. Zadania 

Pkt 1. Wykreślenie treści w nawiasie (w szczególności…), pkt 5. Zamiana „w szczególności” na 

„między innymi”, pkt 6. Dodanie „Inicjowanie” i zamiana wyrażenia „Gminnych Rad 

Organizacji Pozarządowych” na „Gminnych Rad Pożytku Publicznego”. Uwagi zgłosili Jan M. 

Grabowski, Daniel Brożek 

Głosowanie –  § 3 przyjęto jednogłośnie. 

§ 4. Skład Sejmiku 



Pkt 1. Wykreślenie  treści od słów  „przy czym…”,  pkt 2. Wykreślenie treści po słowach „ przy 

czym…”,  pkt 8. Dopisanie  na końcu treści  „ przed planowanym posiedzeniem Sejmiku albo 

usprawiedliwić do 7 dni po posiedzeniu”. Uwagi zgłosili Alicja Górczyńska, Jan M. Grabowski, 

Daniel Brożek, Łucja Andrzejczyk, Arkadiusz Gralak,  

Głosowanie –  § 4 przyjęto jednogłośnie. 

§ 5. Struktury Sejmiku 

Daniek Brożek zgłosił wprowadzenie zmian w czynnym prawie wyborczym, za przyjęciem 

poprawki głosowało 5 os., przeciw 8 osób , poprawki nie przyjęto. 

Głosowanie -  § 5 przyjęto jednogłośnie 

§ 6. Funkcjonowanie Sejmiku 

Pkt 2. Dodanie po słowie Sejmiku  wyrażenia „co”, zmiana  „następuje na wniosek…” na 

wyrażenie  „ może nastąpić również na wniosek…” 

Łucja Andrzejczyk  zgłosiła  dodanie  pkt 11  po pkt 10.  

Pkt 11 będzie miał brzmienie „Zwoływanie zebrania plenarnego Sejmiku, Prezydium i Zespołów 

tematycznych, przygotowywanie materiałów, przechowywanie dokumentacji, obsługa odbywa 

się przy współudziale Pełnomocnika  Zarządu Woj. Kuj.-Pom. ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. § 6 Będzie zawierał 12 punktów. Uwagi do § 6. zgłosili także Jan M. 

Grabowski, Kazimierz  Musiałowski,  Mirosława Tomasik, 

Głosowanie -  § 6 przyjęto jednogłośnie. 

Przystąpiono do głosowania nad Regulaminem Sejmiku. Regulamin został przyjęty 

jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr 9/2015 

 Przewodnicząca Sejmiku poprosiła Zespół pracujący nad projektem Regulaminu o 

przygotowanie 3 wersji i przesłanie do Przewodniczącej, Sekretarza i Biura Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. 

Ad.3 Kolejnym punktem spotkania było omówienie trybu zgłaszania kandydatów na członków 

RDPP. Przewodnicząca L. Andrysiak poprosiła pana Piotra Niedziałkowski o skomentowanie 

pisma Marszałka Sejmiku Województwa Kuj-Pom zawierającego propozycję procedury wyboru 

członków RDPP. Następnie Przewodnicząca odczytała stanowisko ks. Marka 

Borzyszkowskiego. Pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Wobec zgłaszanych 

różnych stanowisk  Przewodnicząca przedstawiła 3 proponowane opcje trybu zgłaszania i 

wyboru kandydatów do rady  i  otworzyła dyskusję: 

Arkadiusz Gralak  - Jestem za wersją tyko członkowie Sejmiku  



Łucja Andrzejczyk – Marszałek nie narzuca  swojej woli, ale skierował do Sejmiku propozycję. 

Mamy teraz 3 opcje: tylko członkowie Sejmiku, otwarty nabór, albo wersja mieszana. Decyzja 

należy do Sejmiku. Stoję na stanowisku, że tylko członkowie Sejmiku. 

Kazimierz Musiałowski - należy wybrać osoby mające merytoryczne przygotowanie i 

odpowiednie doświadczenie 

Jan M. Grabowski – my jako Sejmik ustalamy kto nas reprezentuje, problem powstaje wokół 

tych samych osób w  dwóch różnych gremiach, jest wiele osób aktywnych i „otwarcie drzwi” 

może być wskazane, nie powinny to więc być te same osoby 

Krystyna Nowak – bycie w dwóch gremiach jest pozytywne, ale nie muszą być to tylko 

członkowie Sejmiku 

Arkadiusz Gralak – pewna procedura się dokonała,  pozostaje nam wyznaczyć 7 osób 

Mirosława Tomasik -  w Radzie powinny  być osoby z Sejmiku, bo to my przekazujemy 

informacje Marszałkowi w imieniu organizacji, jestem za opcją mieszaną 

Przewodnicząca Sejmiku poprosiła o przegłosowanie każdego stanowiska  

Jolanta Pisarska-Bitowt – należy się zastanowić jak ma wyglądać procedura wyborcza, w jaki 

sposób będziemy zgłaszać kandydatów 

Daniel Brożek – propozycje powinny być od członków Sejmiku 

Łucja Andrzejczyk – powinien być zgłoszony kandydat i w ślad za tym informacja o 

kandydowaniu, aby uniknąć nieporozumień na przyszłość, ja zmuszona byłam wycofać się z 

kandydowania do Krajowej Rady Pożytku Publicznego na skutek zgłoszenia Janka 

Grabowskiego, o którym Sejmik nie wiedział 

Jan M. Grabowski – W wyborach mógł uczestniczyć każdy zainteresowany. Na spotkaniu 

Sejmiku na którym pojawiła się kwestia zgłoszenia kandydatów do RDPP z regionu, 

zaproponowałem, aby dać czas na zgłoszenia, podjęcie decyzji w organizacjach. Była na to 

zgoda zebranych. Gdy KPFOP zgłosiła moją kandydaturę do krajowej RDPP, poinformowałem 

o tym mailowo wszystkich członków Sejmiku – zgodnie z naszym wspólnym ustaleniem, aby 

informować się wzajemnie o podjętych decyzjach. 

Arkadiusz Gralak – Marszałek zwrócił się do nas o wytypowanie kandydatów, więc wybór 

powinien odbyć się w ramach Sejmiku 

Alicja Górczyńska – popieram głos A. Gralaka, bo nasza rolą jest wzmacnianie roli Sejmiku,  wg 

mnie jesteśmy upoważnieni do wyboru osób spośród nas 

Paweł Kubicz  - przy opcji mieszanej może być ryzyko, że nikt z poza Sejmiku się nie zgłosi 

Przystąpiono do głosowania: 

1.Tylko członkowie Sejmiku – wyniki głosowania:  15 osób „za”, 4 osoby „wstrzymujące się”,  

0 osób  „przeciw” 



2. Otwieramy się na wszystkich:  1 osoba „za”,  

3.  Opcja mieszana  3 osoby  „za”  

W wyniku głosowania wybrano opcję „Tylko członkowie Sejmiku” – UCHWAŁA nr 10/2015 

Daniel Brożek - powinna zostać przygotowana z wyprzedzeniem koncepcja wyboru kandydatów 

przed następnymi wyborami do RPP,  

Lucyna Adrzejczyk  - należy ustalić termin zgłaszania i kto ma zgłaszać kandydatów 

Jan M. Grabowski – kandydaci powinni być obecni na posiedzeniu Sejmiku i przedstawić 

Sejmikowi  plan pracy w  RPP. My jako Sejmik powinniśmy zobowiązać te osoby do 

raportowania  swojej działalności w RPP 

Mirosława Tomasik –  taka procedura obowiązywała w III kadencji Sejmiku, powinna więc 

pozostać 

Lucyna Andrysiak – proszę o zgłaszanie kandydatów do 21.10.2015r.  stosowne druki będzie 

można pobrać ze strony urzędu marszałkowskiego 

Ad. 4. Piotr Niedziałkowski – poinformował,  że Biuro Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowych ma nową siedzibę, w budynku przy ul. MC Skłodowskiej 73 pokój nr A5 Biuro 

Współpracy otrzymało teraz większy zakres działania. Dodatkowo zajmować się będzie także 

Lokalnymi Grupami Działania. Następnie   przedstawił sprawozdanie z działalności Biura – w  

m-cu czerwcu i sierpniu odbyły się warsztaty wypracowujące założenia do Programu 

Współpracy  Samorządu Woj. Kuj. – Pom.  z III Sektorem, w wyniku tych prac napisana została 

diagnoza, wypracowano też wizję do roku 2020, wypracowano cele główne  i szczegółowe 

strategii współpracy. Projekt współpracy jest prawie ukończony, czekają na uzupełnienie tabele 

finansowe.  Nie udało się wprowadzić wniosku  „ o wkład własny organizacji”.  Jeszcze w tym 

roku planowane jest uruchomienie generatora ofert. To nastąpi będą szkolenia  z jego obsługi. 

Daniel  Brożek –  jest to dobry kierunek, ale powinna być procedura bez  dodatkowej wersji 

papierowej. 

Wobec braku pytań i wniosków Przewodnicząca zakończyła dyskusję. 

Alicja Górczyńska i Leokadia Tomczyk zgłosiły Przewodniczącej Sejmiku swoją nieobecność 

na kolejnym posiedzeniu Sejmiku. Nieobecność usprawiedliwiono 

Lucyna Andrysiak podziękowała Zespołowi Roboczemu za pracę nad projektem Regulaminu. 

Podziękowała członkom Sejmiku za przybycie i aktywny udział zamknęła posiedzenie Sejmiku. 

 

 

 

Lucyna Andrysiak Ilona Borowska 

Przewodnicząca Protokolant 


