
1 

Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  

w dniu 13 marca 2018 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Co dalej z Sejmikiem? Kształt, idea funkcjonowania i plany na przyszłość. 

3. Wybór Przewodniczącego Sejmiku 

4. Wybór przedstawiciela Sejmiku do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego 

5. Wybór przedstawiciela Sejmiku do Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. 

6. Wybór przedstawiciela Sejmiku do kapituły konkursu „Rodzynki z pozarządówki” 

7. Sprawy wniesione przez delegatów. 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Sejmiku – Marek Borzyszkowski.  

Minutą ciszy uczczoną zmarłą Przewodniczącą Sejmiku – Lucynę Andrysiak. 

Marek Borzyszkowski przedstawił zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, 

porządek został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

W zestawieniu nieobecności reprezentacji w Sejmiku są 4 powiaty, które w ogóle nie były 

reprezentowane, choć byli wybrani przedstawiciele. Kwestie zastępców też nie zawsze zdały 

egzaminu. W kilku przypadkach zostały nimi młode osoby, których zapał wygasł i nie złożyły te osoby 

rezygnacji. W innych przypadkach przyjeżdżali cały czas zastępcy, natomiast nie było delegata, ale 

reprezentacja była zachowana 

Paweł Górecki zapytał czy były wysyłane zapytania do Samorządów o upomnienie tych delegatów i 

ich zastępców.  

Wiceprzewodniczący poinformował, że nie zostało to zrobione i zobowiązał się do rozesłanie 

informacji do samorządów. 
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Jaka jest rola Sejmiku a jak Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego? Czy jest jakaś różnica?  

Krzysztof Badowski: Sejmik miał być niezależny i w tym kierunku miało to iść, w Radzie są 

przedstawiciele samorządu. 

Jan Grabowski: Rada jest przedłużeniem Sejmiku, która ma więcej możliwości do działania. Sejmik 

powinien napędzać Radę do działania.  

Kazimierz Musiałowski: W RDPP brakuje przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który jest 

znowuż zawsze obecny podczas spotkań Sejmiku. 

Paweł Górecki: Sejmik powinien bardziej funkcjonować jako wymiana informacji między NGO z 

całego regionu. 

Piotr Niedziałkowski: Sejmik powinien być przekaźnikiem informacji w obie strony. 

Ks. Marek Borzyszkowski: Było grono w lokalnych środowiskach, które nas wybrało. Czy my się 

spotykaliśmy z tym gremium? Trzeba dobrać odpowiednich ludzi, którzy podchodzą do tego 

odpowiedzialnie. 

Katarzyna Lipowiec: W moim powiecie jest mało organizacji, wszystkim przekazuję informacje z 

Sejmiku, ale nikt nie odsyła żadnych zwrotnych wiadomości. 

Paweł Górecki: Przekazuję informację do lokalnych mediów oraz do starostwa, zamieszczają to na 

stronie internetowej. 

Łucja Andrzejczyk: Może wyrazem naszej aktywności niech będzie przesłanie do Prezydium swoje 

głosu na temat dalszego istnienia Sejmiku.  

 

Jakie plany na przyszłość? Wizja Sejmiku na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 15 kwietnia.  

 

Ad. 3 

Wybór Komisji Skrutacyjnej: Kazimierz Musiałowski, Alicja Górczyńska, Longina Tomczyk – 

jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną. 

Ilona Borowska zgłoszą kandydaturę p. Jolanty Pisarskiej – Bitowt (zgoda) 

Daniel Brożek zgłasza kandydaturę p. Łucji Andrzejczyk (brak zgody) 

Krzysztof Badowski zgłasza kandydaturę p Anny Kruczkowskiej (brak zgody) 

Hanna Szymańska zgłasza kandydaturę ks. Marka Borzyszkowskiego (brak zgody) 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  przedstawił protokół z wyborów. 

Jolanta Pisarska – Bitowt została wybrana głosami 21 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się 

wstrzymała. 

mailto:ngo@kujawsko-pomorskie.pl
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Ad. 4  

Propozycja by nowa Przewodnicząca - Jolanta Pisarska - Bitowt weszła w skład Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jolanta Pisarska - Bitowt wyraziła 

zgodę. 

Zebrani jednogłośnie wybrali p. Jolantę Pisarską – Bitowt do Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

Ad. 5 

Jolanta Pisarska - Bitowt zgłosiła kandydaturę Łucji Andrzejczyk (brak zgody) 

Jan Grabowski zgłosił kandydaturę ks. Marka Borzyszkowskiego (zgoda) 

Zebrani jednogłośnie wybrali ks. Marka Borzyszkowskiego do Regionalnego Komitetu Ekonomii 

Społecznej. 

 

Ad. 6 

Propozycja by nowa Przewodnicząca - Jolanta Pisarska - Bitowt weszła w skład kapituły konkursu 

„Rodzynki z pozarządówki”. Jolanta Pisarska - Bitowt wyraziła zgodę. 

Zebrani jednogłośnie wybrali p. Jolantę Pisarską – Bitowt do kapituły konkursu „Rodzynki z 

pozarządówki” 

 

Ad. 7 

Piotr Niedziałkowski poinformował, że Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się we 

Włocławku, w czerwcu, zorganizuje je Fundacji Samotna Mama. Szczegóły zostaną ustalone w 

najbliższym czasie, trwają konsultacje tematów. Była obawa, że konkurs będzie unieważniony ze 

względu na brak zgłoszeń organizatora. 

Piotr Niedziałkowski przypomniał, że 20 marca upływa termin zgłoszeń do konkursu „Rodzynki z 

pozarządówki” 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

Marek Borzyszkowski Justyna Rykowska 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Sekretarz Sejmiku 

 


