
Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie 

w dniu 21 października 2019 r. 

W dniu 21 października 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) Danuta Szczepanik
2) Ewa Sobierajska
3) Krystyna Mazuchowska–Pujdak
4) Wiesław Jakubczak 
5) Krystyna Reszka;
zaproszeni  goście:  Stanisława  Retmaniak  i  Magdalena  Pachel  ze  Stowarzyszenia  BORIS;
pracownicy Urzędu Miasta współpracujący z organizacjami pozarządowymi: Elżbieta Gierczyńska,
Anna Dębkowska, Anna Szwarczewska i Piotr Śliwiński.  
Nieobecni byli: Zdzisław Koryś, Grzegorz Kowalski, Roman Biskupski, Stefan Lasota, Grzegorz
Powierża, Agnieszka Świderska-Marciniak, Małgorzata Trzcińska. Lista obecności w załączeniu. 
Pani  Danuta  Szczepanik  przywitała  gości  oraz  członków  Rady  Pożytku  i  oddała  głos  pani
Stanisławie  Retmaniak  reprezentującej  Stowarzyszenie  BORIS  i   Lokalny  Ośrodka  Wsparcia
Ekonomii Społecznej LOWES. 
Zadaniem Ośrodka jest upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej, a także wspieranie
nowych i rozwoju istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
na terenie Mazowsza. Ośrodek ma zapewnione finansowanie przez 3 lata. Adresatami ekonomii
społecznej  są m.  in.:  organizacje  pozarządowe,  osoby pracujące na otwartym rynku pracy oraz
osoby  narażone  na  wykluczenie  społeczne,  przedsiębiorcy,  podmioty  publiczne  i  obywatelskie.
LOWES organizuje szkolenia,  zapewnia specjalistyczne  doradztwo,  wizyty  studyjne,  podejmuje
różnorodne  działania,  aby  jak  najlepiej  poznać  potrzeby  konkretnego  środowiska  z  terenu
Województwa.  Ponadto  Pani  S.  Retmaniak  przekazała  zebranym  materiały  na  temat  ekonomii
społecznej oraz zachęcała do kontaktów bezpośrednich. 
Następnie Pani Szczepanik otworzyła dyskusję. 
Pani Wiesław Jakubczak zaproponował organizację Forum Dialogu Społecznego (wzorowanego na
warszawskim), którego celem będzie konsolidacja środowiska trzeciego sektora.
Członkowie Rady Pożytku oraz pracownicy zaproponowali: organizację szkoleń na temat: RODO,
prowadzenia spraw finansowych, działalności odpłatnej i gospodarczej, aplikacji WITKAC,  udział
w  wizycie  studyjnej  do  wybranego  wspólnie  miejsca  -  podmiotu  ekonomii  społecznej,
proponowano warsztaty tematyczne oraz dyżury,  na których będzie możliwość uzyskania porad
przez konkretną organizację.  
Pani  Anna  Szwarczewska  zaproponowała  przygotowanie  ankiety  dot.  rzeczywistych  potrzeb
organizacji. Wnioski po jej przeprowadzeniu byłyby odpowiedzią na te potrzeby.
Pani  Stanisława  Retmaniak  zaoferowała,  że  przygotuje  wstępną  wersji  ankiety  w  terminie  do
25 października 2019 r., która zostanie przesłana do konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta,
a następnie zostanie rozesłana do legionowskich organizacji.  Po analizie  ankiet  zostaną podjęte
konkretne działania.
Ustalono termin zakończenia ankietyzacji  - do 11 listopada 2019 roku. Do kontaktów roboczych
wyznaczono Panią Ewę Sobierajską.



Pani Ewa Sobierajska przypomniała, że organizacje pozarządowe i pracownicy Urzędu będą mieli
możliwość  skorzystania  z  bezpłatnego  szkolenia  dot.  pisania  ofert,  umów  i  sprawozdań
z  wykorzystania  aplikacji  WITKAC.  Termin  szkolenia  zostanie  zamieszczony  w  zakładce
NGO/Organizacje Pozarządowe.  
Członkowie Rady Pożytku oraz pracownicy zadeklarowali chęć nawiązania bliższej współpracy ze
Stowarzyszeniem  Boris  w  zakresie  porozumienia  na  rzecz  rozwoju  ekonomii  społecznej
i przedsiębiorczości społecznej  (projekt porozumienia w załączeniu). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała Ewa Sobierajska.  
Załączniki:
1. Lista obecności.
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