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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z drugiego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 1 czerwca 2017 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Izabela Chorzelska, Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Drozd - 
Wiśniewska, Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Anna Kobiela-Kanaan, Piotr 
Kryszewski, Beata Matyjaszczyk, Barbara Mejsner, Marcin Męczykowski, Grzegorz 
Szczuka; 

o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 
o Ewa Adamska – Biuro Prezydenta ds. Kultury; 
o Grażyna Nojek-Gren, Bernard Nalewajko – Wydział Programów Rozwojowych. 
 

Nieobecni:  

o Agnieszka Buczyńska, Żaneta Geryk, Barbara Frydrych, Jarosław Marciszewski, 
Andrzej Stelamasiewicz, Beata Wierzba. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia GRDPP w dniu 19 maja 2017 roku. 

3. Przyjęcie regulaminu Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Ustalenie harmonogramu pracy Rady na rok 2017. 

5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Gdańska na rok 2017. Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci 

i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej 

z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-

Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka. 

6. 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”. 

7. Sprawy wniesione. 

 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:05. Pani Beata Matyjaszczyk powitała zebranych. 

Wprowadzono zmiany w porządku obrad: 

a) usunięcie pkt 4; 

b) wstawienie nowego punktu: Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w latach 2017 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami 

są mieszkańcy Gdańska - Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników 

projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” 

realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla 

osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad posiedzenia. 

 

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia GRDPP w dniu 19 maja 2017 roku. 

3. Przyjęcie regulaminu Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Gdańska na rok 2017. Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci 

i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej 

z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-

Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka. 

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 

dzieci lub młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu 

zabaw na terenie Miasta Gdańska”. 



Strona 3 z 8 

6. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadań 

z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska - 

Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny 

mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” realizowanego w ramach Gdańskiego 

Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na lata 2016 – 2023. 

7. Sprawy wniesione. 

 

 

Ad.2. 

Przedstawione uwagi do projektu regulaminu Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego: 

a) Ad.2. – dodać informację o liczbie osób uczestniczących w głosowaniu oraz 

opuszczeniu obrad przez Pana Tomasza Janikowskiego, zmienić opis wyniku 

głosowania na „Każda kandydatka uzyskała po 10 głosów za i 1 przeciw.”; 

b) Ad.3. - uzupełnić zdanie: Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowali projekt Zarządzenia „z uwzględnieniem zgłoszonych uwag”; 

c) Ad.4. – skreślić słowo „projekt”, dodać nr uchwały tj. 1/2017. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z I posiedzenia GRDPP w dniu 19 maja 

2017 roku z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

 

 

Ad.3. 

Regulamin Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, po przyjęciu drogą 

obiegową do 26 maja 2017 roku, został przekazany Radcy prawnemu, który 

zaktualizował podstawę prawną. Zgłoszono uwagę dotyczącą dodania nr stron. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli regulamin Gdańskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

 

Regulamin stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.4. 

Pan Marcin Męczykowski przedstawił projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu 

zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasta Gdańska na rok 2017. Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci 

i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej 
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z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-

Tysiąclecia, Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka.  

Przedstawione uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 – wpisać nazwę zadania w tytule zarządzenia; 

b) str. 2 część I – zmiana tytułu na „Organ ogłaszający konkurs”; 

c) str. 2 część III – dodanie dokumentów strategicznych Miasta tj. Gdańską 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Pieczy Zastępczej; 

d) str. 2 część IV – skreślić ust. 2 w treści, zweryfikować przywołaną podstawę 

prawną; 

e) str. 3 część VI: 

 wskazać źródło definicji profilaktyki; 

 wskazane dzielnice wynikają z diagnozy w Ocenie Zasobów Pomocy 

Społecznej; 

 dodać dzielnicę Letnica; 

 pkt 4.2.a) skreślić „w tym diagnozę problemów i zaburzeń dzieci 

i młodzieży”; 

 pkt 4.2.d) zmiana na „możliwość współpracy”, usunąć podmioty lecznicze; 

 pkt 4.2.e) zmiana na „informowanie o możliwości współpracy (…)”; 

 pkt 4.2.f) zastąpić „raporty z dyżurów, karty czynności” „dziennikiem 

zajęć”; 

 pkt 4.2.g) ograniczyć zakres ewaluacji; 

 pkt 4.5. zmiana na „zapewnienie napojów i poczęstunku”; 

 pkt 4.7. zmienić na „nie mniej niż 15 godzin w tygodniu” przez minimum 

4 miesiące, przedłużenie działania jest dodatkowo punktowane – opinia 

wydana przez Radę po głosowaniu, rozwiązanie zostało przyjęte 

jednogłośnie, w głosowaniu uczestniczyło 11 członków; usunąć „średnio po 

4 godziny dziennie”, wskazać, że tydzień dotyczy dni od poniedziałku do 

niedzieli, podkreślenie systematyczności działań; 

 pkt 5.2. zmiana na „osoby realizujące zadanie” zamiast „pracowników, 

skreślić „profilaktyki lub”; 

 pkt 5.3. skreślić; 

 pkt 5.4. usunąć, wskazać, że zmiany kadrowe zgłaszać do Zleceniodawcy; 

 pkt 6.1.c) zmiana na oświadczenie; 

 zawrzeć konieczność wykupienia ubezpieczenia; 

 jednoznacznie wpisać datę ogłoszenia konkursu lub datę przyjmowania ofert; 

f) str. 12 część 10, str. 14 część 14 pkt 8.7. – wskazać aktualne daty; 

g) str. 14 część 14 pkt 3.4. – opisać dokumenty; 

h) str. 15 część 18 – wyraźnie wskazać, od jakiej daty liczony jest termin 

odwołania; 

i) str. 23 oświadczenie nr 2 „Oferent posiada zasoby rzeczowe i kadrowe 

zapewniające prawidłowe wykonanie zadania.” – usunąć; 
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j) str. 23 – dodać oświadczenia indywidualne dla każdej z osób; 

k) str. 29 część III wiersz 4 – zmiana na „Opis rezultatów”; 

l) str. 29 Pan Marcin Męczykowski proponuje dodać punkty ujemne za rzetelność 

i terminowość w dotychczasowej współpracy po konsultacji z radcą prawnym. 

 

Członkowie Rady podjęli decyzję o opiniowaniu drogą obiegową po przedstawieniu 

zmienionej treści Zarządzenia. 

 

Projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Pani Grażyna Nojek-Gren przedstawiła projekt 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 

dzieci lub młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu 

zabaw na terenie Miasta Gdańska”. Prezentowana wersja zawiera uwagi Pani Beaty 

Matyjaszczyk przekazane we wcześniejszym terminie. W związku ze zgłaszanymi 

problemami z odbiorem śmieci prośba o skoordynowanie działań pomiędzy 

organizacjami a Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. 

 

Przedstawione uwagi do Załącznika Nr 1 do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 część 1 – zmiana tytułu na „Organ ogłaszający konkurs” oraz zmiana na 

„Prezydent Miasta Gdańska”; 

b) str. 1 część 3 – „Podstawa prawna” zamiast „Forma konkursu”, zaktualizować 

podstawę prawną; 

c) str. 1 część 4 – skreślić ust. 2 w treści, zweryfikować przywołaną podstawę 

prawną; 

d) str. 1 część 5 – zweryfikować przywołaną podstawę prawną; 

e) str. 2, 3 część 6: 

 zmienić termin zgłoszenia budowy placu z 30 na 21 dni; 

 dopisać, by polisa była do wglądu; 

f) w treści ujednolicić nazewnictwo na „podmiot” (zamiennie używane Podmiot, 

Organizacja pozarządowa, Podmiot (organizacja pozarządowa), Miasto 

(używane Miasto, Gmina), Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; 

g) str. 3 część 8 – na podstawie umowy użyczenia organizacja zobowiązuje się do 

utrzymania placu zabaw; 

h) str. 4 część 11: 

 wniosek o podwyższenie kwoty w związku z rosnącymi kosztami i spadającą 

jakością w związku z tym faktem, brak możliwości podwyższenia dotacji na 

jeden plac zabaw w związku ze wskazaniem kwoty w ogłoszeniu; 
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 zmniejszenie liczby placów do 8 po 60 000 zł, rekomendacja przeznaczenia  

20 000 zł na dokupienie zabawek dla istniejących placów zabaw w kolejnym 

otwartym konkursie ofert lub w innym uzasadnionym trybie; 

 usunąć preferowane lokalizacje ze względu na brak pełnego wykazu 

urządzeń sportowych w Mieście i dokładnej diagnozy w zakresie 

zapotrzebowania, Pani Katarzyna Drozd-Wiśniewska przekazała wykaz 

dzielnic z liczbą i odsetkiem dzieci w każdej z nich, członkowie Rady 

proponują zwiększenie punktów w ocenie merytorycznej za uzasadnienie 

lokalizacji; 

i) str. 5 część 12 – administrowanie placem zabaw nie jest nakładem 

inwestycyjnym, więc nie może zostać ujęte w dotacji; 

j) str. 5 część 13 

 termin składania ofert zostanie określony, jednak nie krótszy niż 45 dni; 

 pkt 3 usunąć pierwsze zdanie; 

k) część 14 –  

 str. 6 - przeniesienie pierwszego zdania opisu II etapu przenieść do opisu 

I etapu; 

 str. 7 dopisać „Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie”; 

 str. 7 usunąć konieczność dołączenia załącznika nr 1; 

 str. 8 konieczność wypracowania jednego wniosku do Prezydenta Miasta 

Gdańska w miejsce konieczności pozyskiwania przez organizację trzech 

opinii na podstawie osobnych pism do poszczególnych wydziałów Urzędu; 

 str. 8 usunąć rekomendacje i referencje jako fakultatywne załączniki do 

oferty; 

 str.9 pkt 3 a) opisać przedziały tj. powyżej 60%; 

 str. 9 pkt 5 maksymalna punktacja za zagospodarowanie w wysokości 10 pkt; 

 str. 9 pkt 6 ppkt a) minus 5 pkt, ppkt b) 0 pkt, dodać „informacji z Wydziału 

Rozwoju Społecznego oraz Wydziału Programów Rozwojowych (…)”; 

 str. 10 aktualizacja numeracji. 

l) w ofercie dodać oświadczenie o numerze konta bankowego, nie wykreślać 

oświadczenia nr 2. 

 

Członkowie Rady podjęli decyzję o opiniowaniu drogą obiegową po przedstawieniu 

zmienionej treści Zarządzenia. 

 

Projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. 

Pan Marcin Męczykowski przedstawił projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 

zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska - 

Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny 
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mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” realizowanego w ramach Gdańskiego 

Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na lata 2016 – 2023. Planowane jest spotkanie informacyjne dla 

organizacji pozarządowych także z wykonawcą – Gdańską Infrastrukturą Społeczną.  

 

Przedstawione uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 – wpisać nazwę zadania w tytule zarządzenia; 

b) str. 2 część 1 – zmiana tytułu na „Organ ogłaszający konkurs”; 

c) str. 2 część 3 – „Podstawa prawna” zamiast „Forma konkursu”; 

d) str. 2 część 4a – zmiana na „Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom 

ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”, brak kursywy; 

e) str. 2, 3 część 4b 

 pkt 4.1. brak możliwości przygotowania wsparcia, przygotowania kadry ze 

względu na brak wiedzy o wybranych rodzinach, w tym dniu odbywa się 

Zespół decydujący o zasiedleniu mieszkań; 

 uzupełnić informację dot. ponoszenia kosztów za utrzymanie powierzchni; 

 pkt 8 ppkt 1) wyczerpać możliwości asysty; 

 pkt 9 ppkt 2) nieuzasadniona dodatkowa dokumentacja; 

f) str. 11 część 10 pkt 14 – wskazać wprost, że zadanie jest współfinansowane; 

g) str. 14 część 15: 

 pkt 2 – skreślić „do wydłużenia terminu składania ofert czy”; 

 pkt 7 – skreślić zdanie od „Całkowita kwota (…)”; 

h) str. 17 część 19 – wpisać, że zadanie nie było realizowane w roku poprzednim 

i bieżącym; 

i) str. 20 oświadczenie – konieczność określenia zadań wykonywanych 

w projekcie; 

j) zaznaczyć w warunkach konkursu, iż nie będą przyjmowane oferty częściowe; 

k) uzupełnić szczegółowe wymagania konkursowe. 

 

Członkowie Rady podjęli decyzję o opiniowaniu drogą obiegową po przedstawieniu 

zmienionej treści Zarządzenia. Rada zaproponowała stworzenie grupy roboczej, 

której celem będzie wsparcie w formułowaniu założeń konkursowych. 

 

Projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13:35. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 6 lipca 2017 roku godz. 10:00. 
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Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Regulamin Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 
4. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu 

ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 
rok 2017. Zadanie: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy 
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży 
zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących 
dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, 
Osowa, Wrzeszcz Dolny, Stogi, Przeróbka; 

5. Projekt 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 dzieci lub 
młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu zabaw 
na terenie Miasta Gdańska”; 

6. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadań z zakresu 
pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska - Prowadzenie 
wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań 
ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” realizowanego w ramach Gdańskiego 
Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. 

 
 
 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - /   Barbara Mejsner 
 

 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - /   Beata Matyjaszczyk 


