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Olsztyn, 18. sierpnia 2017

Szanowny Pan
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szanowny Panie Marszałku
W nawiązaniu do opracowywanego Rocznego programu współpracy samorządu
wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi zwracamy się z uprzejmą prośbą o
wniesienie do programu zadania polegającego na finansowaniu sekretariatu Rady
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 25.000 zł.
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest
ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych województwa. Liczy 33 członków
zbiorowych - federacji, sieci, reprezentacji powiatowych i organizacji o wymiarze
regionalnym. W sumie Rada reprezentuje przeszło 1200 organizacji pozarządowych
województwa warmińsko-mazurskiego. Rada jest zorganizowanym partnerem dla Urzędu
Marszałkowskiego. Warto podkreślić, że takie konstruktywne rozwiązanie istnieje tylko w
naszym województwie.
Rada funkcjonuje od 2004 roku (13 lat), jest uznanym partnerem samorządu wojewódzkiego,
o czym świadczą zapisy w szeregu dokumentów strategicznych województwa. Pełni funkcje
rzecznicze, promujące sektor obywatelski, promujące współpracę trójsektorową i in. Działa
na podstawie Statutu.
Najważniejsze działania Rady w ciągu roku.
- posiedzenia Rady (4 razy w roku, także w połączeniu z innymi wydarzeniami)
- praca Prezydium Rady
- realizacja Konkursu Godni Naśladowania
- praca przedstawicieli Rady w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
- praca przedstawicieli Rady w innych grupach roboczych i ciałach dialogu obywatelskiego
- interwencje rzecznicze - m.in. nt wdrażania RPO Warmia i Mazury 2014-2020
- wypracowywania stanowisk (np. w sprawie tworzenia Rad Działalności Pożytku
Publicznego)
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- prowadzenie sekretariatu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie
Monitorującym RPO WiM 2014-2020
- konsultowanie projektów uchwał Sejmiku Wojewódzkiego
- cykliczne spotkania z Marszałkiem
- stała współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds organizacji pozarządowych
- współtworzenie dokumentów strategicznych: strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury 2014-2020, wieloletniego programu współpracy samorządu wojewódzkiego z
organizacjami itp
- udział w wydarzeniach organizowanych przez Członków Rady, Urząd Marszałkowski itp
- prowadzenie strony Rady (ropwwm.org.pl).
Z uwagi na to, że Rada nie posiada własnych środków, wszelkie prace prowadzone są
wolontarystycznie, a prowadzi niezwykle ważną dla rozwoju województwa działalność,
Rada zwraca się z wnioskiem do Marszałka o finansowanie sekretariatu Rady w wysokości
25.000 zł w ramach rocznego programu współpracy samorządu wojewódzkiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Sekretariat obsługuje korespondencję Rady, zarządza przekazem informacji pomiędzy
członkami Rady, organizuje posiedzenia Prezydium i Rady, kontaktuje się z członkami Rady,
prowadzi stronę internetową Rady oraz stronę społecznościową, bierze udział w organizacji
konkursu Godni Naśladowania itp. Wnioskowana kwota 25.000 zł pokryje koszty osobowe i
rzeczowe funkcjonowania sekretariatu. Sprawny sekretariat umożliwi skuteczną pracę
Prezydium i Rady na rzecz dobra wspólnego naszego województwa.
Z uwagi na dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Panem Marszałkiem i Urzędem
Marszałkowskim liczymy na zrozumienie wagi zagadnienia i pozytywną decyzję.

Z poważaniem

Arkadiusz Jachimowicz
Przewodniczący Rady

