
Protokół z posiedzenia 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 19 listopada  2020 r. 

W dniu 19 listopada roku w Urzędzie Miasta Legionowo odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej

na V kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z zarządzeniem Nr  231/2020 Prezydenta Miasta Legionowa z dnia 13 października 2020

roku zmienionym zarządzeniem Nr 250/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w jej skład wchodzą: trzej

przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: Matylda Durka, Janusz Klejment i Zdzisław Koryś; dwaj

przedstawiciele  Prezydenta  Miasta:  Ewa  Sobierajska  i  Monika  Wawrzyńska oraz  dziewięciu

przedstawicieli  organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust.  3 ustawy

z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie,  prowadzących

działalność na terenie Gminy Legionowo:

- Julita Baczyńska -Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności „Nasze Miasto Nasze

Sprawy”,  

- Roman Biskupski -Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja,

-Rafał Florczyk – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ”Działamy Lokalnie” 

- Stefan Lasota - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców,

- Aleksandra Mazewska – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Legionowo

im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”,

- Ewa Narożna - Towarzystwo Przyjaciół Legionowo,   

- Krystyna Reszka - Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie,

- Agnieszka Świderska-Marciniak - Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez,

- Małgorzata Trzcińska - Fundacja Emanio Arcus.

Nieobecni byli: Janusz Klejment, Aleksandra Mazewska i Monika Wawrzyńska. 

Lista obecności w załączeniu.

Przed  rozpoczęcia  posiedzenia  Pani Danuta  Szczepanik  wręczyła członkom  Miejskiej Rady

Działalności  Pożytku  Publicznego zaświadczenia  o  powołaniu  ich  do  składu  Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego a następnie dokonała otwarcia posiedzenia i poprosiła o zabranie

głosu  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Pana  Piotra  Zadrożnego, który gratulując  wybranym

przedstawicielom organizacji pozarządowych, radnym rady  miasta oraz przedstawicielom Urzędu

Miasta wyboru na członków, podkreślił ważność działalności powołanej Rady dla funkcjonowania

organizacji w mieście o współpracy między samorządem i a trzecim sektorem.
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Pan Roman Biskupski były i obecny członek Rady Pożytku podziękował Pani Danucie Szczepanik

za pełnienie  funkcji  Przewodniczącej  przez 9 lat.  Podkreślił  przy tym jak ważne było pełnienie

funkcji Przewodniczącej przez Sekretarza, ponieważ na bieżąco były opiniowane wszystkie sprawy

z zakresu  polityki  społecznej,  członkowie  Rady Pożytku na  bieżąco otrzymywali  ważne dla  jej

funkcjonowania informacje, natomiast wnioski Rady Pożytku były przedkładane przez Sekretarza na

posiedzeniu Kierownictwa. 

Pani Danuta Szczepanik, Sekretarz Miasta podziękowała dotychczasowym członkom Rady Pożytku

za wspólną pracę oraz złożyła życzenia  Radzie V kadencji wielu sukcesów i spełnienia oczekiwań.

Następnie przedstawiła tryb powoływania członków i tryb działania Miejskiej Rady Działalności

Pożytku  Publicznego przyjęty uchwałą Nr XX/321/2020 w sprawie określenia trybu powoływania

członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: na

pierwszym posiedzeniu odbywa się wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą Pożytku. 

Pani Ewa Sobierajska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego zebrania,

proponując  na  przewodniczącego  zebrania  Pana  Romana  Biskupskiego,  który  wyraził  zgodę  na

przewodniczenie obradom.  

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

Pan Roman Biskupski został jednogłośnie wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego zebrania.

Pan Roman Biskupski zaproponował kandydaturę Pani  Ewy Sobierajskiej na przewodniczącą Rady

ponieważ  jest  to  jego  zdaniem  najwłaściwsza  kandydatura,  ponadto  dobrze  wypełniała  swoje

dotychczasowe obowiązki sekretarza. Innych kandydatów nie zgłoszono, Pani Sobierajska wyraziła

zgodę  na  kandydowanie.  Przewodniczący  zebrania  poprosił  zebranych  o  przegłosowanie

kandydatury.  Zebrani  wybrali  Ewę Sobierajską  na  przewodniczącą  przy   10  głosach  „za”,  przy

jednym głosie wstrzymującym i podjęli uchwałę nr 1/2020 w sprawie wyboru przewodniczącego

(uchwała w załączeniu). 

Pani  Krystyna  Reszka  zaproponowała  kandydaturę  Pana  Rafała  Florczyka  na  zastępcę

przewodniczącego  Rady. Pan Florczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania

poprosił zebranych  o przegłosowanie kandydatury. Zebrani wybrali Rafała Florczyka na zastępcę

przewodniczącego,  przy 10 głosach  „za”, przy jednym głosie wstrzymującym i podjęli uchwałę nr

2 /2020 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego (uchwała w załączeniu). 

Na  sekretarza  Miejskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Pan  Biskupski  zaproponował

kandydaturę Pana Zdzisława Korysia, podkreślając dotychczasowe doświadczenie i wykształcenie

polonistyczne. 

Zebrani wybrali Pana Zdzisława Korysia na sekretarza przy 10 głosach „za”, przy jednym głosie
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wstrzymującym i podjęli uchwałę nr 3/2020 w sprawie wyboru sekretarza. (uchwała w załączeniu). 

Członkowie  Miejskiej  Rady  zaprezentowali  swoje  dotychczasowe  doświadczenia,  przedstawili

siebie  oraz swoje organizacje.

Nowo  wybrana  przewodnicząca  Rady  Pożytku  poinformowała,  że  Program  współpracy  Gminy

Miejskiej  Legionowo  w  2021  roku  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  został  zaopiniowany  przez  Radę  Pożytku

poprzedniej kadencji  i  Zespół ds Rewitalizacji  oraz że zgodnie z planem będzie  uchwalony 25

listopada roku 2020 r.

Omówiono najbliższe  plany:  konieczność  posiedzeń za pomocą środków komunikowania się  na

odległość,  przygotowania  nowego  regulaminu  pracy  (na  bazie  dotychczasowych  regulacji),

opiniowania  projektów  dokumentów  dot.  sfery  społecznej,  kierowanych  na  sesję  Rady  Miasta

Legionowa, opracowania  zasad przyznawania i rozliczania dotacji.

Członkowie Rady ustalili, że:

1) Rada Pożytku będzie spotykać się w środy o godzinie 14.00; 

2) kolejne spotkanie może odbyć się w Barze Zdrówko przy ul. Jagiellońskiej;

3) zawiadamianie o spotkaniach odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

4) członkowie będą składali  swoje propozycje dot.  planu pracy, regulaminu,  itd.  w ciągu dwóch

tygodni na email: ngo@um.legionowo.pl 

Na tym pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zakończono.

Protokołowała Ewa Sobierajska  

  Przewodnicząca Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

Ewa Sobierajska  

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 1/2020  w sprawie wyboru przewodniczącego. 
3. Uchwała nr 2/2020 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego. 
4. Uchwała nr 3/2020 w sprawie wyboru sekretarza.
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