
 

 

 

 

Sprawozdanie z czternastego posiedzenia IV kadencji 

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Łódź, 9 grudnia 2021 roku, godz. 10:30 – 13:30 

 

 

W dniu 9 grudnia br. miało miejsce 14 posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego (dalej zwana: Radą). Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu 

uczestniczyło 16 członków Rady (lista obecności uczestników stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania). 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Europejskiego 

Funduszu społecznego, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Wydziału 

Inicjatyw Społecznych Kancelarii Marszałka. Posiedzenie rozpoczęła Dorota Puchowicz, Przewodnicząca 

Rady. 

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia mówcy motywacyjnego – Pani Anny Anioł z Armiger 

sp. z o.o. pt. „Lider, który inspiruje”.  

Następnie Rada przystąpiła do opracowania planu działania Rady na rok 2022 r. Wywiązała się 

dyskusja dotycząca punktów, które powinny zostać w nim ujęte. Ustalono, że będzie on miał charakter 

ramowy i w razie konieczności będzie uzupełniany. Po ustaleniu brzmienia Planu przystąpiono  

do głosowania, w wyniku którego Plan Pracy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego IV kadencji na rok 2022 r. został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych członków 

Rady (dokument stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). W momencie głosowania obecnych było  

15 członków Rady.  

Kolejnym punktem posiedzenia było zaprezentowanie przez Małgorzatę Zakrzewską, zastępcę 

dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie 

dla Łódzkiego 2027 wraz z projektem oddziaływania na środowisko. Po prezentacji wywiązała się 

dyskusja, po której Małgorzata Zakrzewska zaznaczyła, że zaangażowanie przedstawicieli wszystkich 

środowisk pozwoli na opracowanie Programu, który w jak największym stopniu będzie odpowiadał na 

potrzeby i wyzwania regionu. Na koniec swojego wystąpienia dyrektor Zakrzewska jeszcze raz zaprosiła 

do zgłaszania uwag w ramach konsultacji, które potrwają do 9 stycznia 2022 r. oraz do wzięcia udziału  

w spotkaniach otwartych, które odbędą się 15 grudnia o godz. 10:00 oraz 20 grudnia o godz. 10:00. 

W części „Sprawy różne” przedstawiono pismo Kancelarii Prezydenta dotyczące konkursu 

„Razem dla Seniorów”, który ma na celu uhonorowanie i promowanie szlachetnych oraz pożytecznych 

inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych. W ramach ww. konkursu nagrody przyznawane będą  

w 3 kategoriach: 

 Młodzi Seniorom, 

 Seniorzy Seniorom, 

 Organizacja, Instytucja, Podmioty gospodarcze – biznes dla seniorów. 

 



 

 

 

W piśmie zwrócono się do Rady o wskazanie kandydatów do ww. nagrody. Termin zgłoszeń 

upływa 31 marca 2022 r. W związku z powyższym ustalono, iż członkowie Rady będą przesyłać  

zgłoszenia do daty posiedzenia zaplanowanego na luty 2022 r., na którym zgłoszone propozycje 

kandydatur zostaną omówione. 

Przypomniano również, że trwają jeszcze szkolenia w ramach projektu „Dobre rady dla Rady”. 

Dostępne terminy: 

 16.12.2021 r., godz. 15:30-20:00 

Szkolenie „Komunikacja - jak się komunikować; sztuka argumentacji”  

prowadząca – Agnieszka Otapowicz; 

 17.12.2021 r., godz. 15:00-19:30  

Szkolenie pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zakres, najważniejsze punkty”  

prowadzący – Łukasz Waszak; 

 21.12.2021 r., godz. 16:00-20:30 

Szkolenie "Kompetencje RDPP i jej członków - prawa i obowiązki wynikające z ustawy” 

prowadzący – Andrzej Rybus-Tołłoczko. 

Wobec braku innych spraw do omówienia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie  

składając wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 

nadchodzącego Nowego Roku. 

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 10 lutego 2022 r. na godz. 10:00. 

 

 

Przewodnicząca 

Łódzkiej Wojewódzkiej  

    Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

                     Halina Cyrulska         Dorota Puchowicz   

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 
2. Plan Pracy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji na rok 2022. 

 
 
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Moroz-Gołacka Wydział Inicjatyw Społecznych, Kancelaria Marszałka 
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