Protokół
z posiedzenia Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych
Elbląg, 17.01.2019 r. godz. 9:00, Stowarzyszenie ESWIP
Obecni na spotkaniu członkowie REOP:
Teresa Bocheńska – Bank Żywności w Elblągu
Krzysztof Grablewski – Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Arkadiusz Jachimowicz – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Edward Łebkowski – Automobilklub Elbląski
Adrian Płączyński – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Elblągu
Stanisław Tomczyński – Elbląski Klub Sportowy START
Obecni na spotkaniu członkowie ERDPP:
Juliusz Marek – Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu
Beata Wachniewska-Mazurek – Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
Obecni na spotkaniu goście:
Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląga ds. organizacji pozarządowych
Rafał Narnicki – Centrum Organizacji Pozarządowych
Justyna Duks – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Mariusz Lewandowski
Przebieg spotkania

Pierwsze spotkanie Rady w 2019 roku rozpoczął Przewodniczący REOP Arkadiusz
Jachimowicz. Przedstawiony został plan posiedzenia, który kształtował się następująco:
1. Zabranie głosu przez Pana Mariusza Lewandowskiego – na wcześniejszy wniosek Pana
Lewandowskiego.
2. Ewaluacja planu pracy REOP z roku 2018 oraz omówienie planu pracy na rok 2019.
3. Omówienie z Panem Pełnomocnikiem Prezydenta Maciejem Pietrzakiem działań niezbędnych
do wznowienia prac Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Omówienie programu spotkania REOP z Prezydentem Miasta.
Przewodniczący poinformował obecnych, że w związku z tym, iż Rada chciałaby zapewnić jeszcze
większą przejrzystość swoich działań – spotkania REOP będą rejestrowane kamerą.
Głos zabrał Pan Mariusz Lewandowski , który poprosił członków REOP o zobligowanie
Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do przekazania
dokumentacji oraz sprzętu zakupionego przez stowarzyszenie do prowadzenia działań Telewizji
Obywatelskiej. Poprosił również obecnych na spotkaniu przedstawicieli ESWIP o przekazanie
uchwały

Zarządu oraz protokołu z głosowania nad uchwałą dot. niepodejmowania współpracy przez
stowarzyszenie z Mariuszem Lewandowskim oraz organizacjami w ramach których się udziela. Pan
Lewandowski stwierdził również, że proces wyborczy do Rady Elbląskich Organizacji
Pozarządowych jest nie do przyjęcia i powinien zostać zmieniony – powołana powinna zostać
zewnętrzna bezstronna komisja, która przeprowadzi najbliższe wybory członków do Rady. W trakcie
swoich wypowiedzi Pan Lewandowski obrażał obecnych na posiedzeniu członków REOP,
argumentując, że są to wyłącznie jego prywatne opinie do których ma pełne prawo.
Odpowiedzi na wnoszone przez Pana Lewandowskiego sprawy udzielili Arkadiusz
Jachimowicz, Beata Wachniewska-Mazurek oraz Edward Łebkowski. Pan Mariusz Lewandowski
nie ma prawa żądać okazania uchwał i protokołów Zarządu ESWIP, ani zaskarżać uchwał Zarządu
stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków, ponieważ nie jest członkiem Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Jeżeli uważa decyzje Zarządu ESWIP za
niezgodne z prawem, ma pełne prawo do dociekania swoich próśb na drodze sądowej – nikt nie będzie
mu tego utrudniać, a stowarzyszenie podporządkuje się orzeczeniom sądu.
Członkowie Rady stwierdzili, że przygotują odpowiedź na prośbę dot. zobligowania
Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do przekazania Panu Mariuszowi
Lewandowskiemu uchwały i protokołu z posiedzenia Zarządu ESWIP na piśmie. Pozostałe sprawy,
które wniósł Pan Lewandowski na posiedzeniu REOP, zostaną rozpatrzone w momencie
sformułowania ich na piśmie i dostarczenia przez Pana Lewandowskiego do REOP.
Ponieważ ton i forma wypowiedzi Pana Lewandowskiego odbiegała od standardów posiedzeń
Rady – Pan Mariusz Lewandowski, po zakończeniu omawiania punktu w którym wnosił swoje
sprawy, został poproszony o opuszczenie posiedzenia, tak aby Rada mogła procedować kolejne
zaplanowane tematy bez zakłóceń i zbędnych komentarzy wzbudzających niepotrzebnie negatywne
emocje.
Ponieważ Pan Lewandowski odmówił opuszczenia sali, powołując się na jawność posiedzeń
REOP – członkowie Rady podjęli decyzję o zakończeniu posiedzenia w tym dniu i przesunięciu
pozostałych do omówienia tematów na następne spotkanie REOP.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokołował
Adrian Płączyński

