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Protokół z posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko – Pomorskiego IV kadencji 

 

Posiedzenie odbyło się w Nakle – Przystań Powiat Nakielski 

w dniu 18 września 2018 r. 

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności – w załączeniu. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie, przedstawienie i akceptacja porządku posiedzenia. 

2. Wystąpienie przedstawiciela powiatu nakielskiego na temat dobrych praktyk w sferze NGO  

3. Sprawy bieżące Sejmiku 

4. Prezentacja działalności jednej organizacji z terenu powiatu  

5. Sprawy wniesione przez delegatów. 

 

Ad. 1 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Sejmiku – Jolanta Pisarska – Bitowt i przedstawiła 

zaproponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, porządek został jednogłośnie przyjęty. 

Zebranych członków Sejmiku powitał również Starosta Powiatu Nakielskiego  Tomasz Miłowski wraz 

pracownikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi p. Alicją Brzezińską. Przewodnicząca 

Sejmiku poprosiła inicjatora wyjazdowego posiedzenia Sejmiku p. Pawła Goreckiego- prezesa 

Fundacji Wspierania Edukacji im. S. Staszica w Nakle n/Notecią,  przedstawiciela powiatu 

nakielskiego w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego, o dalsze 

poprowadzenie spotkania.  

 

Ad. 2 

Następnie Paweł Gorecki zaprosił Starostę T. Miłowskiego do zaprezentowania oferty promującej 

działania powiatu. Starosta zaprosił zebranych do obejrzenia filmu promującego Przystań Powiat 

Nakielskie oraz zapoznali się najważniejszymi inwestycjami, planami rozwoju i wydarzeniami w 

powiecie nakielskim. W dalszej części posiedzenia p. Alicja Brzezińska przedstawiła program 

współpracy powiatu nakielskiego z organizacjami pozarządowymi. Członkowie Sejmiku mieli 

możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej i filmu promującego działania powiatu i działania 

organizacji pozarządowych, stanowiących katalog dobrych praktyk w sferze NGO. 
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Ad. 3 

Głównym tematem obrad Sejmiku były zakończone konsultacje Programu Współpracy Samorządu 

Woj. Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 

 

Ad. 4  

Spotkanie było tez okazją do zaprezentowania działalności lokalnej organizacji. Prezes Fundacji Salus 

Homini Dobrosława Jedynak przedstawiła przykład działań społecznych i wolontariatu, zakres i 

sposoby niesienia pomocy innym a także funkcjonowania hospicjum, które prowadzi fundacja 

 

Ad. 5 

Posiedzenie Sejmiku zostało przygotowane przy współpracy Fundacji Wspierania Edukacji i S. 

Staszica, pracowników Wydz. Rozwoju i Refer. Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nakle 

n/N. Było okazją do spojrzenia na sprawy współpracy administracji samorządowej i NGO z 

perspektywy lokalnej, na przykładzie rzeczywistych działań i osiąganych efektów tej współpracy. 

Członkowie Sejmiku w dyskusji podkreślili, że jest wyjazdowe posiedzenia Sejmiku dają możliwość 

zapoznania się bezpośrednio z inicjatywami oddolnymi, programami współpracy, przykładami 

rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych sukcesów. Prezes Fundacji P. Gorecki zakończył 

posiedzenie, podziękował gościom i członkom Sejmiku za przybycie. Zakończenie posiedzenia 

Sejmiku uświetnił rejs po Noteci statkiem turystyczno-wycieczkowym  „Jadwiga Bolesławówna”. 

 

 

 

 

Jolanta Pisarska - Bitowt Ilona Borowska 

Przewodnicząca Sejmiku Sekretarz posiedzenia  

 


