Informacja sprawozdawcza
o działalności Stowarzyszenia Radnych WK-P
w 2019 roku
Dnia 16 stycznia 2019 r. Walne Zebranie Członków dokonało korekty Regulaminu
Stowarzyszenia, dostosowując go m.in. do wymagań ustawy o samorządzie województwa,
oraz zmiany na stanowisku Prezesa i w składzie Zarządu. Organ nadzoru nad działalnością
naszego Stowarzyszenia – Prezydent Miasta Torunia – do brzmienia stosownych zapisów
wprowadzonych do Regulaminu nie wniósł zastrzeżeń.
W zebraniu Zarządu poprzedzającym Walne Zebranie przyjęto dwie osoby, które zgłosiły
akces do Stowarzyszenia: p. Barbarę Hyla-Makowską i p. Agatę Jędrzejewską.
Podczas dyskusji na Walnym Zebraniu Członków wypowiedziano kilka sugestii do
uwzględnienia w przyszłym planie pracy:
1) przypada 20-lecie samorządów województw – należy ocenić ich funkcjonowanie
oraz określić potrzeby i zagrożenia samorządności terytorialnej
2) poznawanie wzorowo funkcjonujących placówek podległych samorządom
lokalnym lub samorządowi województwa, np. szpitale, obiekty zabytkowe, port lotniczy
2) informacja o sposobie wydatkowania w naszym województwie środków unijnych
3) docieranie z problematyką samorządową do młodzieży w szkołach, a także z
prezentacją takiej tematyki do innych środowisk, np. uniwersytetów trzeciego wieku
4) zdefiniowanie formuły Stowarzyszenia, czy ma być quasi-sejmikiem, czy raczej
pozarządową formą integracji doświadczonych społeczników
5) rozwiązanie problemu „martwych dusz”, np. poprzez przepis, że kto nie płaci
przez rok składki automatycznie podlega skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
Po zmianach na Walnym Zebraniu Członków Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie:
Waldemar Przybyszewski – prezes
Domicela Kopaczewska – wiceprezes
Krzysztof Sikora – wiceprezes
Jan Szopiński – sekretarz
Ryszard Bober – członek
Jan Wadoń – członek
Zarząd odbył w 2019 r. pięć zebrań:
– 11 lutego w Toruniu:
– w pierwszej części spotkał się p. Andrzejem Potoczkiem, kierownikiem Forum
Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby omówić projekt wspólnej
organizacji debaty na temat samorządów województw po dwudziestu latach funkcjonowania;
– następnie Prezes zainicjował dyskusję: jaki charakter powinno posiadać Stowarzyszenie –
stwierdził, że program działania nie powinien zastępować lub dublować organów
samorządowych, lecz polegać na poznawaniu działania i efektów w konkretnych jednostkach,
podlegających samorządowi województwa, np. szpitali (może nawet wchodzenia naszych
członków do rad społecznych jednostek służby zdrowia), lotniska, parków krajobrazowych
itp.
Trzecią część zebrania stanowiły sprawy kadrowe. Wpłynęły dwa pisma o skreślenie z listy
członków z powodu złego stanu zdrowia i dwa wnioski o przyjęcie w poczet członków. Tym
samym stan liczbowy Stowarzyszenia je niezmienny 53 członków. Podniesiono jednak
kwestię tzw. martwych dusz. Siedem osób nie uczestniczy w spotkaniach i nie opłaca składek.
Prezes postulował odbycie z tymi osobami rozmów i po ich rezultacie podjąć decyzje, co do
dalszej przynależności.
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– 11 marca w Bydgoszczy:
– Prezes Stowarzyszenia:
poinformował o uzyskania patronatu Przewodniczącego Sejmiku WK-P i Marszałka
Województwa nad inicjatywą spotkania dyskusyjnego o doświadczeniach i wnioskach z
funkcjonowania samorządu województwa w minionych dwudziestu latach. Debata, wespół z
Forum Samorządowym, odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w pałacu w Ostromecku. Zagajenia
do dyskusji przyjęli: profesor Roman Bäcker z UMK, dr Grzegorz Kaczmarek z UKW oraz
dr Rafał Musiałkiewicz z Państwowej Zawodowej Szkoły Wyższej we Włocławku;
stwierdził, że niektórzy członkowie i sympatycy Stowarzyszenia optują za integracyjnopoznawczym charakterem Stowarzyszenia oraz dodał, że należy wyjaśnić, czy
Stowarzyszenie może mieć, i na jakich warunkach, status organizacji pozarządowej.
poinformował, że szef lotniska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy oraz dyrektor
szpitala dziecięcego w Bydgoszczy wyrazili zgodę na goszczenie w swych placówkach
członków naszej organizacji
W wolnych głosach:
– wiceprezes Domicela Kopaczewska zaproponowała, aby wrześniowe zebranie plenarne
Stowarzyszenia odbyło się we Włocławku i poświęcone było problematyce kulturze, w
Browarze B, obiekcie wzorowej adaptacji zaniedbanego obiektu poprzemysłowego na cele
kulturalne;
– a wiceprezes Stowarzyszenia Krzysztof Sikora zaproponował wyjazd do Kijowa w
dniach 4‒7 maja, aby poznać bliżej tamtejszą – przed wyborami prezydenckimi – sytuację
społeczno-polityczną i gospodarczą Ukrainy. Zorganizowany wyjazd przez Wiceprezesa
Sikorę siedmiu chętnych członków (na własny koszt) doszedł do skutku.
‒ Prezes poinformował, że wraz z kol. Stanisławem Pawlakiem przedstawią 28 marca
praktykę funkcjonowania samorządu terytorialnego młodzieży szkół średnich, uczestnikom
finału Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Toruniu.
Przyjęto do Stowarzyszenia dwie osoby: p. Krystynę Dowgiałło i p. Marka Domżałę.
26 czerwca w Toruniu:
Jako pierwszy punkt zebrania zaplanowano omówienie spotkania plenarnego członków we
Włocławku dnia 30 września br. Ze względu jednak na ważne obowiązki służbowe nie mogła
przybyć wiceprezes Domicela Kopaczewska, inicjatorka wyjazdu do Włocławka, aby
przedstawić program pobytu w tym mieście.
Prezes Waldemar Przybyszewski zaproponował zorganizowanie w Przysieku spotkania
byłych i obecnych radnych, które nawiązywałoby do obchodów dwudziestolecia samorządu
województwa. Dodał, że odbycie takiego spotkania powodowałoby przesunięcie na rok
przyszły dwóch spotkań problemowych w Bydgoszczy, wstępnie uzgodnionych: na
tamtejszym lotnisku oraz w Szpitalu Dziecięcym. Zamiar uzyskał aprobatę Zarządu, więc tę
inicjatywę Prezes przedstawił Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa.
Zarząd zapoznał się z decyzjami czterech osób, które postanowiły zrezygnować z
członkowstwa w Stowarzyszeniu. Wolę taką wyrazili – nie uczestniczący w zebraniach
Stowarzyszenia i niepłacący składek: Adam Banaszak, Zenon Flejter, Grzegorz Gaca i
Ryszard Kierzek. Z wymienionymi osobami prowadzono wielokrotnie rozmowy, aby je
zaktywizować, ale bezskutecznie.
28 sierpnia w Toruniu:
Wysłuchano szczegółowego programu zebrania plenarnego we Włocławku dnia 30
września, który przedstawiła wiceprezes Stowarzyszenia i zarazem wiceprezydent tego
miasta, Domicela Kopaczewska.
Prezes poinformował o akceptacji Przewodniczącego Sejmiku i Marszalka Piotra
Całbeckiego dla inicjatywy spotkania byłych i obecnych radnych województwa, a także
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członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszystkich kadencji w Przysieku
18 października br. Aktualne problemy oraz przyszłość samorządu terytorialnego w
zmieniającej się sytuacji ustrojowej będą tematem tego integracyjnego spotkania.
Zarząd przyjął dwóch nowych członków Stowarzyszenia ‒ p. Edwarda Hartwicha i p.
Tadeusza Pogodę.
19 grudnia w Toruniu:
Zarząd spotkał się przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p.
Elżbietą Piniewską. Poinformowano o swych zamierzeniach i możliwej współpracy. Pani
Przewodnicząca złożyła deklaracją członkowską, którą Zarząd Stowarzyszenia przyjął.
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