
Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie (IV kadencji)

w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

W dniu 18 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Legionowo  odbyło się  posiedzenie Gminnej
Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Legionowie,  zwanej  dalej  Radą Pożytku,  w którym
wzięli udział: 
1) Grzegorz Kowalski
2) Zdzisław Koryś
3) Danuta Szczepanik
4) Ewa Sobierajska
5) Roman Biskupski
6) Stefan Lasota
7) Wiesław Jakubczak 
8) Krystyna Reszka
9) gen. Zenon Poznański.
Nieobecni  byli:  Krystyna  Mazuchowska–Pujdak,  Grzegorz  Powierża,  Agnieszka  Świderska-
Marciniak i Małgorzata Trzcińska. Lista obecności w załączeniu. 
Pani  Danuta Szczepanik przywitała  członków Gminnej  Rady Działalności  Pożytku Publicznego
w  Legionowie  oraz  zaproszonego  gościa  Pana  gen.  Zenona  Poznańskiego.  Na  wstępie
poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie zaplanowano:  
1. Prezentację Pana Stefana Lasoty pt. Współpraca organizacji pozarządowych z młodzieżą szkolną
na przykładzie SORK.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego.
3. Informację na temat Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Ad.1. 
Następnie zabrał głos Pan Stefan Lasota jako współprowadzący posiedzenie poprosił gen. Zenona
Poznańskiego  –  Wiceprezesa  Stowarzyszenia  Ogólnopolska  Rodzina  Kościuszkowców
o wprowadzenie do prezentacji.  Stowarzyszenie powstało w 2011 roku z inicjatywy środowiska
żołnierzy rozformowanej 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki: gen. bryg. Zenona
Poznańskiego,  płk  Stefana  Lasoty,  płk  Andrzeja  Pendzla,  ppłk  Andrzeja  Karskiego  oraz  mjr
Wiesława  Karnasiewicza.  Stowarzyszenie  postanowiło  zachować  tradycje  kościuszkowskie,
upamiętnić wysiłek i wkład żołnierzy w walkę o wolną ojczyznę, szkolenie żołnierzy oraz pracę na
rzecz społeczeństwa polskiego. Z uwagi na wcześniejszą współpracę pomiędzy Szkołą Podstawową
a 1 WDZ w sposób naturalny kontynuowana była współpraca pomiędzy stowarzyszeniem oraz ze
środowiskiem nauczycieli, młodzieży i rodziców. Spotkania z młodzieżą, udział w uroczystościach
szkolnych, organizacja konkursów piosenki patriotycznej i żołnierskiej,  a także wpólne wyjazdy
śladami  ważnych  dat  i  miejsc  historycznych  (Podgaje,  Westerplatte,  Dęblin)  to  przykłady
współpracy  ze  szkołą,  którą  koordynuje  Pan  Stefan  Lasota.  Na  zakończenie  prezentacji  gen.
Poznański na ręce członków Rady Pożytku przekazał publikację pt. „1 Dywizja Kościuszkowców”
wydaną staraniem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i Stowarzyszenia. 



Ad. 2.  Pani  Ewa Sobierajska omówiła  Sprawozdanie z Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego (Sprawozdanie w załączeniu). 
Pani  Danuta  Szczepanik  otworzyła  dyskusję  i  poinformowała,  że  pracownicy  Urzędu  byli  już
(dodatkowo)  na  szkoleniach  dot.  zmian  we  wzorach  oferty,  umowy  i  sprawozdań.  Mamy  już
dopracowane procedury konkursowe. 
Pan Wiesław Jakubczak stwierdził, że sprawozdanie jest zbyt „suche”,  za mało mówi o kondycji
trzeciego sektora.  Nawiązał do debaty,  która się toczy na łamach portalu ngo.pl dot. wypalenia
zawodowego,  które  dotyka  liderów i  liderk  w organizacjach  pozarządowych.  Przekazał  artykuł
Beaty Charyckiej pt. „Odpowiedzialni, osamotnieni, wypaleni”, który ukazał się na portalu ngo.pl 
w dniu 17 kwietnia 2019 r. 
Ponadto  stwierdził,  że  „Miasto”  powinno  wyasygnować  środki  na  organizację  Forum  dla
organizacji  pozarządowych.  Stwierdził,  że  zarówno  stowarzyszenie  Artbale  i  inne  organizacje
w Radzie Pożytku: Fundacja Emanio Arcus, Pasja Życia, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
Nadzieja prowadzą szeroką działalność, pozyskując środki zewnętrzne.
Zaproponował,  aby w sprawozdaniu umieścić  informację uzyskaną od legionowskich „ngosów”
dot. innych, pozostałych, dodatkowych działań przez nich prowadzonych. 
Pan Roman Biskupski zgodził się, że aktywność ngosów będzie spadać, dlatego warto wspominać
o tych działaniach.
Członkowie  Rady  zgodzili  się  z  Panem  Jakubczakiem,  że  należy  uzupełnić  sprawozdanie
o dodatkowe informacje.
Ad. 3
Pani Danuta Szczepanik poinformowała, że w związku z ogłoszeniem konsultacji na temat budżetu
obywatelskiego,  członkowie  Rady  Pożytku  otrzymali  emailem  materiały  oraz  zaproszenie  na
spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 kwietnia br. o godz. 18.00 w sali ślubów USC. 
Członkowie Rady powinni wziąć w nim udział. 
Ad.4 i Ad.5 
Na  zakończenie  spotkania  Pani  Szczepanik  poinformowała,  że  spotkanie  z  kierownikiem
Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz wizyta tamże, odbędzie się w późniejszym terminie. 
Ponadto kolejna wersja Sprawozdania zostanie przesłana po uzupełnieniu informacji. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała Ewa Sobierajska.  
Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie.
3.Ulotka dot. Budżetu Obywatelskiego. 
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