
 

Sprawozdanie z drugiego posiedzenia  

Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji 

Łódź, 06 października 2022 roku, godz. 10:00-11:30  

tryb zdalny 

W dniu 6 października 2022 roku odbyło się drugie posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (dalej: Rada). Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym.  

Na posiedzeniu obecnych było 22 członków Rady V kadencji. W spotkaniu uczestniczyli także 

pracownicy Wydziału Inicjatyw Społecznych Kancelarii Marszałka. 

Posiedzenie otworzył Sebastian Pokora Przewodniczący Rady. Pierwszym punktem było 

omówienie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2023. Program przedstawiła Katarzyna Moroz-Gołacka, Naczelnik Wydziału Inicjatyw 

Społecznych Kancelarii Marszałka. Omówione zostały najistotniejsze zmiany w odniesieniu do 

tegorocznego programu. Następnie wywiązała się dyskusja. Karolina Fijołek-Głowacka 

zaproponowała aby do rozdziału 6, obszar IV, ust. 4 Rozwój ekonomii społecznej dopisane zostały 

punkty:  

c) promowanie i wspieranie  stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie przy projektach realizowanych z udziałem środków 

samorządu województwa łódzkiego i środków, którymi dysponuje samorząd województwa, 

d) udział w budowaniu szerokich, międzysektorowych i międzyinstytucjonalnych partnerstw na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej. 

Z kolei Katarzyna Czytrzyńska zgłosiła, aby do IV Obszar współpracy: polityka społeczna punkt  

2 dopisano podpunkt 5 w brzmieniu: wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych osób ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu.  

Wniosek spotkał się z akceptacją wszystkich obecnych. Tym samym jednogłośnie podjęto uchwałę  

nr 6/V/2022 w sprawie: wydania opinii na temat projektu Programu współpracy samorządu 

województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przedstawiciela Rady do prac w zespole roboczym 

ds. opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji (RPID). 

Katarzyna Maciołek omówiła zakres prac zespołu. Przewodniczący Rady zgłosił Katarzynę 

Czytrzyńską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przy aprobacie wszystkich członków Rady, 

jednogłośnie podjęta została uchwała nr 7/V/2022 w sprawie: wyboru przedstawiciela Łódzkiej 



 

Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do składu zespołu roboczego ds. opracowania 

RPDI. 

Następnie Przewodniczący poinformował o spotkaniu konsultacyjnym założeń projektu 

Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027, które 

odbędzie się 20.10 br. Członkowie Rady otrzymali zaproszenie mailowo. 

Ustalono termin następnego posiedzenia na czwartek 08.12.2022 r. o godz. 10:00.  

Kwestie organizacyjne, w tym formuła posiedzenia, zostaną ustalone w połowie listopada br.  

Wobec braku innych spraw do omówienia, Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

                    

 

 

        Halina Cyrulska                                                                          Sebastian Pokora   

  

 

 

 

 

 

 

      

Załączniki: 

1. Lista obecności z dn. 06.10.2022 r. 

2. Uchwała nr 6/V/2022  

 w sprawie: wydania opinii na temat Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

3. Uchwała nr 7/V/2022  

Przewodniczący  

Łódzkiej Wojewódzkiej  

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Sekretarz  

Łódzkiej Wojewódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 



 

w sprawie: wyboru przedstawiciela Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do składu 

zespołu roboczego ds. opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla 

województwa łódzkiego (RPDI) 
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