
 

Sprawozdanie z jedenastego posiedzenia  

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji 

Łódź, 01 kwietnia 2021 roku, godz. 10:00-11:30 

 

W dniu 01 kwietnia 2021 roku miało miejsce 11 posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Rada). Spotkanie odbyło się  

w trybie zdalnym. Na posiedzeniu obecnych było 20 członków Rady (lista obecności 

uczestników w załączeniu). W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Departamentu Polityki Regionalnej i Wydziału 

Inicjatyw Społecznych Kancelarii Marszałka. Posiedzenie rozpoczęła Dorota Puchowicz, 

Przewodnicząca ŁWRDPP. 

 

Pierwszym punktem obrad była prezentacja projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego  2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument w wersji z dnia  

21 listopada 2019 r. był zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady nr 1/20 z dnia 9 stycznia 

2020 r. Skierowanie projektu do ponownych konsultacji społecznych i opiniowania wynikało  

z wprowadzenia zmian związanych m. in. ze wskazaniem regionalnych Obszarów 

Strategicznej Interwencji oraz zmianami wynikającymi z rozpoczynającego się procesu 

transformacji górniczo-energetycznej obszaru Zagłębia Bełchatowskiego.  

Po wysłuchaniu prezentacji, omówionej przez przedstawicieli Biura Planowania 

Przestrzennego WŁ, Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt. Uchwała  

nr 5/2021 w sprawie: wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została podjęta została 

jednogłośnie. W momencie głosowania obecnych było 18 Członków Rady. 

 

Następnie w punkcie Sprawy Różne, Członkowie Rady zostali poinformowani,  

iż w związku z intensyfikacją pracy Rady został utworzony nowy adres mailowy  

tj. lwrdpp@lodzkie.pl. Przekazano również, iż w dniu 19 marca br. obiegowo  

i jednogłośnie podjęta została uchwała nr 4/21 ŁWRDPP w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji  projektu “Dobre rady dla RADY” zgodnie  

z Regulaminem Programu NOWEFIO 2021 roku. 

 

 

 



 

 Poinformowano, że Zarząd Województwa przyjął uchwałą 276/21 z dnia 22 marca br. 

„Regulamin organizacji i trybu pracy ŁWRDPP”. 

 

Przypomniano o korespondencji wpływającej do Rady między posiedzeniami:  

- z Kancelarii Prezydenta RP w sprawie wskazania kandydatów ŁWRDPP do V edycji Nagrody 

Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: 

Człowiek – lider; Dzieło – przedsięwzięcie, projekt; Instytucja – organizacja; Nagroda 

Specjalna im. Piotra Pawłowskiego – za całokształt działania i dokonań wykraczających poza 

jedną kategorię.  

Przewodnicząca Rady poprosiła aby przesyłać swoje propozycje w terminie do 30 kwietnia br. 

na adres lwrdpp@lodzkie.pl celem zgłoszenia kandydatów Rady. 

- z Departamentu Polityki Regionalnej „Twój głos jest dla nas ważny” - zgłoś przedsięwzięcie 

na lata 2021-2027. W związku z trwającymi pracami nad programem regionalnym Fundusze 

Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) udostępniony został formularz umożliwiający 

zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, planowanych do realizacji w latach 2021-2027 przy 

wykorzystaniu środków unijnych. Formularz będzie aktywny do końca kwietnia 2021 r. 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady odczytała treść maila 

nadesłanego przez Fundację Gajusz z prośba o interwencje Rady w sprawię wysokości 

środków finansowych określonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań 

publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej na lata 2021-2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego  

– ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.  

Po dyskusji i wyjaśnieniach przedstawionych przez dyrektor Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej Panią Ewę Marciniak, ustalono, iż do Fundacji zostanie wystosowana 

odpowiedź aby powyższą kwestię rozwiązać bezpośrednio z RCPS. 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, iż do 12 kwietnia br. trwa nabór projektów  

w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego ‘Łódzkie na plus”. Wszelkie informacje i potrzebne 

materiały znajdują się na stronie https://bo.lodzkie.pl/ oraz Facebooku Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Zachęciła do zgłaszania pomysłów i propagowania 

tej inicjatywy w swoich społecznościach. 



 

Na zakończenie odczytała życzenia przekazane przez Samorząd WŁ. Wobec braku 

innych spraw do omówienia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie w dniu 1 kwietnia 

2021 roku. 

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na czerwiec 2021 r.  

 

 

Przewodnicząca  
Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego 

 

 

 

   Dorota Puchowicz   

      

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności* 
2. Uchwała nr 5/21 w sprawie wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 

2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 
 
Sporządziła: 
Bogumiła Czupryńska główny specjalista   
w Wydziale Inicjatyw Społecznych 
Kancelaria Marszałka 

*Ze względu na brak możliwości zebrania podpisów na liście, obecność została sprawdzona na zasadzie 
wyczytania nazwisk poszczególnych członków Rady i potwierdzenia przez nich swojej obecności słownie. 

             Halina Cyrulska       

Sekretarz  
Łódzkiej Wojewódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 


