
Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

Posiedzenie odbyło się w Toruniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w dniu 9 marca 

2015r. 

Obecni  na posiedzeniu według listy obecności/ w załączeniu/ 

 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie , akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie protestu na wybór Prezydium Sejmiku. 

3. Omówienie harmonogramu prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Samorządu 

Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 -2020 

4. Wybór 5 przedstawicieli Sejmiku NGO do Zespołu opracowującego Wieloletni Program  

Współpracy  Samorządu Woj. Kujawsko – Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 

lata 2016-2020. 

5. Sprawy różne. 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku pani Lucyna Andrysiak. 

 Przewodnicząca przedstawiła zaproponowany porządek posiedzenia , proponując zmianę w 

stosunku do przesłanej propozycji drogą mailową tj. wcześniejsze omówienie prac  

związanych z harmonogramem przygotowania  Wieloletniego Programu Współpracy a 

następnie dokonanie wyboru 5 przedstawicieli Sejmiku do prac w zespołach opracowujących 

projekt Programu. 

 Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmianę i przyjęli porządek obrad. 

Ad.2 

 Przewodnicząca zapoznała zebranych z protestem, jaki wpłynął do Prezydium Sejmiku . 

Protest złożyła Pani Mirosława Tomasik. Protest dotyczył sytuacji związanej z aktywnością 

zgłaszania kandydatów do Prezydium Sejmiku przez zastępców delegatów z tego samego 

powiatu . 

W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat uczestnictwa w posiedzeniach Sejmiku 

członków Sejmiku i ich zastępców. 

W dyskusji kolejno udział wzięli Jan Grabowski, Marek Borzyszkowski, obaj odnieśli się 

ostatniego spotkania w Przysieku i wypracowanych tam koncepcji funkcjonowania Sejmiku,  

Agata Ceglewska, Małgorzata Mierzejewska, Daniek Brożek, Tomasz Sikorowski, Jolanta  



Bitowt- osoby te odniosły się do uczestnictwa w posiedzeniach zarówno członków jak i 

zastępców ze wskazaniem na uregulowanie sposobu głosowania  w taki sposób, aby nie miało 

miejsce podwójne głosowanie. 

W dyskusji podnoszono również kwestię dojazdów, kosztów dojazdów, zwolnień z pracy, 

brania urlopów na spotkania Sejmiku. W rezultacie ustalono, iż liczy się głos danego powiatu 

a kwestie głosowania rozwiązać karta głosowania. Jednogłośnie ustalono również iż zastępcy 

członków nie mogą kandydować do składu Prezydium Sejmiku. 

Po dyskusji Pani Mirosława Tomasik wycofała protest. 

Pani Lucyna Andrysiak poinformowała zebranych ,że w dniu dzisiejszym  nie może odbyć się 

również ukonstytuowanie Prezydium Sejmiku, ponieważ nie są obecni wszyscy członkowie 

Prezydium, nie jest obecna  Pani Justyna Rykowska 

Ad.3. 

Pan Piotr Niedziałkowski nawiązał do przygotowanego i upowszechnionego na stronie 

internetowej projektu harmonogramu prac Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020. 

Nawiązał do ustaleń podjętych przez RDPP tj. liczby przedstawicieli sektora pozarządowego 

w składzie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie Projektu. Ustalono że 5 miejsc 

będzie przeznaczone dla ngo w procedurze wyboru przez Sejmik  a 5 miejsc z  tzw. wolnego 

wyboru tj. zgłoszeń samych organizacji  do biura Pełnomocnika. 

Jednogłośnie przyjęto zarówno harmonogram prac jak i zaakceptowano sposób wyboru 

przedstawicielu sektora pozarządowego do prac nad Programem. 

Pan Piotr Niedziałkowski poinformował zebranych również o budżecie związanym z 

przygotowaniem Programu, potencjalnym prowadzącym warsztaty, jak i innych środkach  

przypisanych do biura Pełnomocnika, poinformował o badaniu kondycji III sektora przez 

Stowarzyszenie Tłok. 

Jan Grabowski zadał pytanie czy nie byłoby zasadne np. uczestnictwo większej ilości 

przedstawicieli Organizacji pozarządowych jak i jaka jest gotowość Urzędu  

Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa na zmiany. 

Uzyskał odpowiedź od Pana Niedziałkowskiego co liczby osób, praca  w zespołach nie jest 

łatwa, większość osób początkowo składa deklarację prac , potem nie bierze udziału dlatego 

istotne jest, aby osoby , które zostaną wybrane do składu zespołu ze strony ngo, tu jest 

przewaga przedstawicieli sektora pozarządowego, miały świadomość swojego stałego 

uczestnictwa, natomiast ,co do gotowości zmian po stronie UM i Sejmiku trudno udzielić 

odpowiedzi.  

Łucja Andrzejczyk zaproponowała, aby pan Jan Grabowski osobiście wziął udział w pracach 

zespołu , będzie wówczas miał wpływ na tworzenie Programu .  



Ad.4 

 Przystąpiono do procedury wyborów. Pierwotnie miało odbyć się głosowanie jawne, 

jednogłośnie przyjęte, jednakże wobec trudności z liczeniem głosów, dokonano ponownego 

głosowania nad trybem wyborów. Sejmik jednogłośnie przyjął głosowanie tajne w sprawie 

wybrania 5 członków Zespołu. 

Jednogłośnie wybrano Komisję skrutacyjną w składzie Mirosława Tomasik, Józef Sutkowski, 

Łucja Andrzejczyk. 

Przewodnicząca Sejmiku ogłosiła rozpoczęcie zgłaszania kandydatów do prac w Zespole. 

Mirosława Tomasik  omówiła sposób  zgłaszani a kandydatów i głosowania  . 

 Łucja Andrzejczyk zaproponowała kandydaturę  Jana Grabowskiego – uzasadniając swoją  

propozycje tym ,że kandydat miałby wpływ na wcześniej postawione pytania i konstrukcję 

Programu. Jan Grabowski odmówił kandydowania. 

W dalszej kolejności zgłoszono: 

Michała Rosińskiego, Pawła Kubicza, Kazimierza Musiałowskiego, Agatę Ceglewską ,Annę 

Kruczkowską, Annę Leszczyńską, Małgorzatę Mirzejewską, 

Po zgłoszeniu 7 osób jednogłośnie zamknięto listę kandydatów. 

Komisja skrutacyjna przygotowała karty wyborcze, rozdała je obecnym według listy 

obecności członków. 

Przeprowadzono tajne głosowanie, komisja skrutacyjna zebrała karty, dokonała przeliczenia 

głosów. 

W wyniku tajnego głosowania zgłoszone osoby uzyskały nst liczbę głosów; 

Michał Rosiński  

Paweł Kubicz 

Kazimierz Musiałowski 

Agata Ceglewska 

Anna Kruczkowska 

Anna Leszczyńska 

Małgorzata Mirzejewska 

Jako członków zespołu wybrano--- 
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Ad.5 

W sprawach różnych Łucja Andrzejczyk odniosła się do materiału ze spotkania w Przysieku  

w dniach 6/7 .03 2015, jaki upowszechnił drogą mailową Karol Gutsze a w szczególności  

opis dotyczący „Składu Sejmiku” i zapisu o jednoznacznym wniosku usunięcia organizacji 

ogólnopolskich z grona organizacji sieciowych uprawnionych do delegowania swoich 

przedstawicieli do Sejmiku. 

W tej sprawie wypowiedzieli się Marek Borzyszkowski , Lucyna Andrysiak , Jan Grabowski- 

wskazując, iż jest to nadinterpretacja Pana Gutsze a zebrani w tej sprawie mieli różne zdania, 

a nie jednoznaczny wniosek , ponadto w tej sprawie nie podjęto żadnej rekomendacji. 

Takim stanowiskiem oburzeni są przedstawiciele, takich organizacji jak ZHP, TPD, Związek 

Niewidomych, PCK. 

Pani Lucyna Andrysiak przekazała zebranym, aby wypowiedzieli się nt materiałów 

wypracowanych w Przysieku drogą mailową. 

Kończąc posiedzenie Sejmiku, Przewodnicząca zaproponowała następne posiedzenia w dniu 

20 kwietnia godz.14. 

 

 

Protokołowała:       Zawierdziła 


