Protokół Nr 4/2021
z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie odbyło się 7 czerwca 2021 r. w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miasta.
Obecni byli:
1. Zdzisław Koryś
2. Monika Wawrzyńska
3. Julita Baczyńska
4. Rafał Florczyk
5. Stefan Lasota
6. Ewa Narożna
oraz zaproszeni goście:
1. Ida Parakiewicz-Czyżma – sekretarz Miasta
2. Ewa Milner-Kochańska – naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw
Społecznych
3. Anna Szwarczewska – kierownik Referatu Kultury i Współpracy
4. Cezary Usik – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wolontariat Legionowo”.
Nieobecni:
1. Matylda Durka
2. Janusz Klejment
3. Ewa Sobierajska
4. Roman Biskupski
5. Aleksandra Mazewska
6. Krystyna Reszka
7. Agnieszka Świderska-Marciniak
8. Małgorzata Trzcińska
Posiedzenie otworzył i prowadził Rafał Florczyk, zastępca przewodniczącego Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zastępca przewodniczącego stwierdził brak kworum niezbędnego do podejmowania opinii
przez Radę, w związku z czym planowane wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego opiniowania Miejskiego Programu Promocji Zdrowia nie zostało poddane pod
głosowanie. Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że w związku z licznymi
zaproszonymi gośćmi, którzy przybyli na posiedzenie, Rada będzie prowadzić obrady.
Przedłożony porządek obrad przyjęto bez uwag.
W punkcie 1. Rafał Florczyk oddał głos Cezaremu Usikowi – Prezesowi Stowarzyszenia
Wolontariat Legionowo, w celu przedstawienia działalności Stowarzyszenia.
W realizacji przyjętego porządku posiedzenia Cezary Usik przedstawił działania
Stowarzyszenia „Wolontariat Legionowo” w 2020 roku, zaznaczając, że działania te były
uwarunkowane obostrzeniami obowiązującymi w okresie pandemii i obejmowały inicjatywy
i przedsięwzięcia w zakresie kultury, pomocy potrzebującym seniorom i osobom
przebywającym na kwarantannie (wyprowadzanie zwierząt), prowadzenia punktu wsparcia
dla osób zagrożonych alkoholizmem, współpracy z Oddziałem PCK, zajęcia kreatywne dla
dzieci, spotkanie kombatantów w 8. rocznicę rozwiązania 1 Legionowskiego Batalionu

Zaopatrzenia im. płka Juliana Sielewicza zorganizowane w ramach małego grantu oraz
działania pomocowe na rzecz Polaków z Kresów.
Anna Szwarczewska i Ewa Milner-Kochańska opowiedziały o historii współpracy Referatu
Kultury i Współpracy oraz Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych ze
Stowarzyszeniem i zaznaczyły rozliczenie realizowanych przez Wolontariat Legionowo
Zadań.
Rafał Florczyk otworzył dyskusję, w której zgromadzeni członkowie wzięli udział.
Julita Baczyńska zapytała o prawidłowość i czas funkcjonowania punktu konsultacyjnego
na os. Piaski, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie. Julita Baczyńska zwróciła
uwagę, że siedziba Stowarzyszenia jest cały czas zamknięta, brak jest informacji o
terminach dyżurów, sposobie kontaktów telefonicznych i online z członkami Zarządu
Stowarzyszenia, działalność zaś punktu wsparcia dla osób uzależnionych jest fikcją.
Stefan Lasota zgłosił wątpliwości co do zasad funkcjonowania punktu i ponoszonych
kosztów oraz zakresu udzielanej pomocy i personelu zadania.
Stefan Lasota zapytał jak w okresie epidemii udzielano porad wskazanej liczbie
uczestników zadania i stwierdził, że obchody rocznicy rozwiązania Batalionu Zaopatrzenia
w okresie pandemii nie powinny się odbyć.
Stefan Lasota zgłosił zastrzeżenia co do działania klubu osiedlowego na os. Piaski oraz
zasad i możliwości korzystania z niego przez mieszkańców i organizacje pozarządowe.
Cezary Usik podkreślił, że wszelkie działania Klubu Stowarzyszenia „Wolontariat
Legionowo” są prowadzone zgodnie z umową z Urzędem Miasta.
Julita Baczyńska zapytała dlaczego za korzystanie z klubu osiedlowego pobierane są
opłaty.
Cezary Usik wyjaśnił zasady udzielania porad uczestnikom zadania, zasady udostępniania
pomieszczenia klubu osiedlowego
Sekretarz Miasta – Ida Parakiewicz Czyżma stwierdziła, że zadania zostały zrealizowane,
rozliczone i zaakceptowane.
Anna Szwarczewska stwierdziła, że wskazane pobierane opłaty nie są wielkie i mają za
zadanie pokrycie kosztów eksploatacji.
Ewa Milner-Kochańska przedstawiła szczegółowo koszty zadania i wyjaśniła, że liczba
uczestników odnosi się do kilku składowych działań.
Anna Szwarczewska zwróciła natomiast uwagę, że UM nie ma możliwości wpływania na
sposób realizacji małych grantów i podkreśliła, że środki publiczne z małego grantu
przyznane Stowarzyszeniu zostały wydane prawidłowo. Podobnie zostały spożytkowane
środki z małego grantu przyznane harcerzom.
Rafał Florczyk poinformował, że następne posiedzenie MRDPP odbędzie się po
wakacjach i istnieje możliwość zorganizowania posiedzenia wspólnie z Radą Mazowiecką.
Zapoznał też Radę z ofertą szkoleń dla Rady. Chęć skorzystania z wybranych szkoleń
należy zgłaszać do Ewy Sobierajskiej przewodniczącej MRDPP.

W wolnych wnioskach zgłoszono potrzebę określenia zasad korzystania z pomieszczeń
Klubu Stowarzyszenia „Wolontariat Legionowo”.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował Zdzisław Koryś.
Zastępca Przewodniczego Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Rafał Florczyk

