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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z pierwszego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 19 maja 2017 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, Żaneta Geryk, 
Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Anna Kobiela-Kanaan, Beata Matyjaszczyk, 
Barbara Mejsner, Andrzej Stelamasiewicz, Grzegorz Szczuka, Beata Wierzba; 

o Ewa Kamińska – Doradca Prezydenta ds. Społecznych; 
o Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji 

Społecznych, Wydział Rozwoju Społecznego. 
 

Nieobecni:  

o Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Drozd - Wiśniewska, Barbara Frydrych, Piotr 
Kryszewski, Jarosław Marciszewski, Marcin Męczykowski. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie regulaminu oraz wybór Współprzewodniczących Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji. 

3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 

określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2017”  zleconych  przez Miasto Gdańsk podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku (promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie rozwoju 

społeczności lokalnej, wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 

ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom, wspieranie innowacji społecznych – 

Fundusz Innowacji Społecznych). 

4. Przyjęcie projektu sprawozdania „WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”. 

5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie 

upowszechniania sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej wśród 
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dzieci lub  młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu 

zabaw na terenie Miasta Gdańska”. 

6. Ustalenie harmonogramu pracy Rady na rok 2017. 

7. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Pan Grzegorz Szczuka powitał zebranych. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli 

porządek obrad posiedzenia. 

 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady przedyskutowali regulamin Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego przyjętego Zarządzeniem Nr 621/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 

7 maja 2017 roku. Zgłoszono następujące zmiany: 

a) § 1 – uaktualnienie danych; 

b) § 2 – uaktualnienie Dziennika Ustaw; 

c) dodanie zapisu, iż zapis „organizacja pozarządowa” dotyczy „organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy”, 

d) § 4 ust. 2 – „Kadencja Rady trwa trzy lata, od dnia powołania Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Gdańska”; 

e) § 8 ust. 1 – zamiast „doręcza” „przekazuje drogą mailową”; 

f) § 8 ust. 3 – „Materiały robocze (…)”; 

g) § 10 ust. 3 – zmiana z 5 na 3 dni; w głosowaniu 10 członków Rady było za „3 dni”, 

2 członków Rady za „5 dni”; 

h) § 10 ust. 5 – zamienić „powoływać” na „zapraszać”  

i) § 11 ust. 3 – „(…) oraz wyniki głosowań.”;  

j) § 11 ust. 2 – „(…) oraz materiały robocze przedstawiane na posiedzeniu”;  

k) § 11 ust. 2 – zaktualizować nazwę Referatu; w głosowaniu 8 członków za 

podaniem nazwy Referatu, 2 wstrzymujących się; 

l) § 11 ust. 7 – usunąć „i odpisów”; 

m) § 14 – dodać zapis z art.41g ust. 2 pkt 4 ustawy; 

n) § 16 ust. 1 – usunąć; 

o) § 16 ust. 3 – „, w pozostałych wyraża opinie i zajmuje stanowiska”; 

p) § 16 ust. 6 – „(…) i zajęte stanowiska Rady (…)”; 

q) § 16 ust. 7 – „(…) może wyrazić swoją opinię w formie pisemnej lub 

elektronicznej  (…); 

r) § 16 ust. 8 – usunąć „pisemna”; 

s) dostosować numerację. 



Strona 3 z 5 

Poprawiony regulamin zostanie przesłany do członków Rady w poniedziałek 22 maja 

z prośbą o jego przyjęcie do piątku, 26 maja 2017 roku. 

 

Przystąpiono do wyboru Współprzewodniczących. Wybrano komisję skrutacyjną 

w składzie: Pani Ewa Kamińska i Pani Barbara Mejsner. Pan Tomasz Janikowski 

opuścił posiedzenie. 

Rada w głosowaniu tajnym wybrała Współprzewodniczących: 

a) Pani Izabela Chorzelska – spośród przedstawicieli Rady Miasta Gdańska 

i Prezydenta Miasta Gdańska; 

b) Pani Beata Matyjaszczyk – spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych 

wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych. 

Każda kandydatka uzyskała po 10 głosów za i 1 przeciw. W głosowaniu wzięło udział 

10 osób. 

 

 

Ad.3. 

Pani Magdalena Skiba przedstawiła projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w 2017 r. określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2017”  zleconych  przez Miasto Gdańsk podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 

zysku, w ramach którego 2 zadania są rozszerzone: promocja i organizacja 

wolontariatu, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, a 2 zadania są nowe: 

wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania 

zadłużeniom, wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych). 

 

Przedstawione uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 5 – w wymaganiach do oferty wskazać, że „oferta musi być złożona 

z udziałem partnera prywatnego (…)”, brak partnera dyskwalifikuje 

rozpatrywanie oferty; 

b) str. 5 – zmienić na „zadanie”; 

c) str. 6 – zmienić na „trzeci Dzień (…)”; 

d) str. 10 – wyjaśniono pkt. 10.4.5. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

 

Projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.4. 

Pani Magdalena Skiba przedstawiła projekt sprawozdania „WSPÓŁPRACA MIASTA 

GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”.  
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Członkowie Rady wskazali na dużą i rosnącą liczbę zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym, jednak nadal są niedobory w zakresie działań edukacyjnych 

w dzielnicach, w których nie ma centrów lokalnych, turystyki i krajoznawstwa oraz 

podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej. Zadania realizowane w zakresie ustawy 

o sporcie mają wysoki wkład własny, który wynika ze składek i udziału sponsorów. 

Wkład w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego wkład jest minimalny, 

jego wykonanie wymaga udokumentowania.  

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 1/2017 o pozytywnym 

zaopiniowaniu sprawozdania „WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”. 

 

Sprawozdanie „WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W 2016 ROKU” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Omawianie tematu przesunięto na następne posiedzenie. 

 

 

Ad. 6. 

Ustalenie harmonogramu prac przesunięto na następne posiedzenie. 

 

 

 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 1 czerwca 2017 roku godz. 10:00. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. określonych 
w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2017”  zleconych  przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (promocja 
i organizacja wolontariatu, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, 
wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego 
i zapobiegania zadłużeniom, wspieranie innowacji społecznych – Fundusz 
Innowacji Społecznych); 

4. Sprawozdanie „WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”. 
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Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/-/ Barbara Mejsner 
 

 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/-/ Izabela Chorzelska 


