
Protokół z plenarnej sesji Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (ROP WK-P)  z dnia 11 stycznia 2011 r., która odbyła się w sali sesyjnej 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
 
Sesję otworzyła przewodnicząca II (ustępującej) kadencji ROP WK-P – pani Łucja Andrzejczyk. 

Po powitaniu delegatów (załącznik nr 1) i gości: Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego – pani Doroty Jakuty, Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – pana Piotra Całbeckiego, Członka Zarządu – pana Sławomira Kopyścia, 

radnych sejmiku: pani Lucyny Andrysiak, pani Iwony Kozłowskiej, pani Barbary Kani, pana 

Krystiana Łuczaka, a także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – pani Doroty 

Wróblewskiej i Marii Rosołek. Słowo przywitania wygłosił pan Marszałek.  

Następnie głos zabrała przewodnicząca Łucja Andrzejczyk w celu podsumowania działań  

II kadencji ROP WKP.  

 

Kolejnym punktem porządku spotkania było wręczenie podziękowań przedstawicielom 

ustępującej II kadencji ROP WK-P przez Przewodniczącą Rady Łucję Andrzejczyk  

oraz Przewodniczącą Sejmiku – Dorotę Jakutę. 

Przerwą na poczęstunek zakończono pierwszą część sesji plenarnej. 

 

WRĘCZENIE NOMINACJI I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO III KADENCJI ROP WK-P 
 
Po przerwie prowadzenie sesji z udziałem delegatów III kadencji objął – za jednomyślną 

zgodą wszystkich zebranych delegatów - pan Jerzy Gębara. Tytułem wstępu, pan Gębara 

przybliżył zasady i porządek wyborów przewodniczącego oraz sposób utworzenia komisji 

tematycznych wraz z wyborem przewodniczących poszczególnych komisji.  

Wręczono nominacje przedstawicielom III kadencji ROP WK-P (Przewodnicząca Sejmiku – 

Dorota Jakuta), po czym przystąpiono do wyboru przewodniczącego III kadencji ROP WK-P. 

Wybory rozpoczęto od zgłaszania kandydatur na przewodniczącego. Pani Mirosława Tomasik 

zgłosiła kandydaturę pani Łucji Andrzejczyk na przewodniczącą Rady III kadencji. Pani Łucja 

Andrzejczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. Również pan Edward Dunaj poparł publicznie 

kandydaturę pani Łucji Andrzejczyk. Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Na wniosek pani Ewy Nowak - Hoppe przegłosowano jednomyślnie, aby - w związku  

z kandydaturą tylko 1 osoby – głosowano w sposób jawny. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym i jednomyślnie wybrano do liczenia głosów 2 delegatów:  

w osobie pani Iwony Raszei – Ossowskiej i pana Włodzimierza Osucha. 

Na przewodniczącą III kadencji ROP WK-P w wyborach jawnych została jednomyślnie 

wybrana pani Łucja Andrzejczyk (33 głosów „za” na 33 zebranych delegatów)  

 

Pani Dorota Jakuta, żegnając delegatów III kadencji, zadeklarowała chęć spotkania 

z  przewodniczącą Łucją Andrzejczyk w celu ustalenia zasad współpracy pomiędzy ROP WK-P 

i komisjami sejmiku. 

 

SKŁAD RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO – PROPOZYCJA MARSZAŁKA 
Pan Jerzy Gębara zaprezentował propozycję pana Marszałka, co do kształtu Rady Pożytku 

Publicznego, aby w jej skład, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, weszli 



przewodniczący poszczególnych komisji tematycznych (Komisja aktywności obywatelskiej, 

Komisja edukacji i wychowania, Komisja sportu, turystyki i ekologii, Komisja kultury 

i dziedzictwa narodowego, Komisja ds. polityki społecznej) oraz przewodnicząca III kadencji 

ROP. Przewodniczący komisji oraz przewodnicząca III kadencji ROP mają stanowić również 

Prezydium III kadencji ROP WK-P. 

 

UTWORZENIE KOMISJI TEMATYCZNYCH I WYBÓR PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI 
Przystąpiono do utworzenia komisji poprzez zgłaszanie się delegatów do poszczególnych, 

wybranych przez siebie komisji (załącznik nr 2). Każdy delegat mógł zgłosić się tylko  

do 1 komisji. Następnie spośród każdej komisji – w drodze głosowania w jej obrębie – 

wybrano przewodniczącego komisji.  

 

W drodze głosowania (wszystkich delegatów) zatwierdzono przewodniczących komisji. 

 

Jerzego Gębarę – przewodniczącego Komisji sportu, turystyki i ekologii 

Ks. Marka Borzyszkowskiego – przewodniczącego Komisji ds. polityki społecznej 

Karola Gutsze – przewodniczącego Komisji kultury i dziedzictwa narodowego 

Iwonę Raszeję – Ossowską – przewodniczącą Komisji aktywności obywatelskiej 

Mirosławę Tomasik – przewodniczącą Komisji edukacji i wychowania 

 

Powyższe osoby – przewodniczący komisji tematycznych – zostaną przedstawieni 

Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako kandydaci, ze strony organizacji 

pozarządowych, na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Ponadto wybrano w głosowaniu jawnym i jednomyślnie komisję uchwał i wniosków, złożoną 

z 2 delegatów: w osobie pani Ewy Kwiesielewicz i pani Mirosławy Tomasik.  

 

Na koniec przegłosowano większością głosów  konieczność  przygotowania kolejnej sesji 

plenarnej poświęconej wzajemnemu zapoznaniu się oraz rozpatrzeniu uwag poświęconych 

funkcjonowaniu i regulaminowi Rady . 

 

Wnioski zgłoszone przez członków ROP WK-P  podczas sesji plenarnej: 
 
 - należy zorganizować spotkanie robocze, na którym każdy delegat będzie mógł się 

przedstawić, opowiedzieć o swojej organizacji, regionie itd. (postulat pani Danuty Pilarskiej) 

- postulat pana Jerzego Gębary, by monitorować propozycje zmian do ustawy  

o zrzeszeniach, która obecnie znajduje się w Senacie, aby wypracować wspólne stanowisko i 

zgłosić swoje uwagi, 

- postulat pana Marka Słabińskiego, aby sesje plenarne organizować przynajmniej raz  

na kwartał, 

- postulaty pani Łucji Andrzejczyk, aby każdy zgłosił na piśmie swoje uwagi dotyczące 

regulaminu, sposobu funkcjonowania Rady - do Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz aby kolejne spotkanie zaplanować około 15 marca  

2011 r. 

 



Na tym sesję plenarną zakończono. 

 

W TRAKCIE SESJI PLENARNEJ PODJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: 
 

- Uchwałę nr I/2011 w sprawie trybu powołania Przewodniczącego Rady Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji; 

- Uchwała nr II/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji; 

- Uchwała nr III/2011 w sprawie Komisji Tematycznych i ich składu; 

- Uchwała nr IV/2011 w sprawie powołania delegatów do Prezydium i na kandydatów do 

składu Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- Uchwała nr V/2011 o przygotowaniu kolejnej sesji plenarnej poświęconej wzajemnemu 

zapoznaniu się oraz uwzględnieniu uwag poświęconych funkcjonowaniu Rady oraz 

regulaminowi. 

 

Protokołowała 

Anna Jakubowska 

 

 

 

 

Załączniki: 

Uchwały nr I-V/2011 


