
Strona 1 z 5 

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z trzeciego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 6 lipca 2017 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, Joanna 
Cwojdzińska, Katarzyna Drozd - Wiśniewska, Barbara Frydrych, Żaneta Geryk, 
Mateusz Hoppe, Anna Kobiela-Kanaan, Piotr Kryszewski, Jarosław Marciszewski, 
Beata Matyjaszczyk, Barbara Mejsner, Marcin Męczykowski, Andrzej 
Stelamasiewicz, Grzegorz Szczuka, Beata Wierzba; 

o Magdalena Skiba, Katarzyna Lewińska – Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 
o Maciej Kukla – Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej UMG; 
o Ewa Adamska – Biuro Prezydenta ds. Kultury UMG; 
 

Nieobecni:  

o Tomasz Janikowski. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przedstawienie harmonogramu prac nad Programem Współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.  

3. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia GRDPP w dniu 1 czerwca 2017 roku. 

4. Ustalenie harmonogramu pracy Rady na rok 2017/2018. 

5. Wybór przedstawiciela Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 

udziału w Zespole Sterującym konsultacji społecznych na temat „Jak wspierać 

aktywność obywatelską w Gdańsku?” 

6. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty 

lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu 

Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020, 

na podstawie Uchwały Nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. 

w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta 

Gdańska w latach 2017-2020" (jako sprawa wniesiona). 

7. Informacja o: 

1) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta 
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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”. (6-9 czerwca 

2017 roku) 

2) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 

2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „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, 

Letnica" (6-9 czerwca 2017 roku) 

3) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego 

adresatami są mieszkańcy Gdańska pn. „Wsparcie społeczne uczestników 

projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” 

realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla 

osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023” (20-

23 czerwca 2017 roku) 

4) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 

przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2016-2023 (28 czerwca – 3 lipca 2017 roku) 

5) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, 

tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz 

prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin 

(28 czerwca – 3 lipca 2017 roku) 

8. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:05. Pani Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia z pkt. 6 jako 

sprawą wniesioną. 

 

 

Ad.2. 

Pani Magdalena Skiba przedstawiła proponowany harmonogram prac nad Programem 

Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Po dyskusji 

ustalono następujący harmonogram: 

a) 12 lipca godz. 14:00 – tematem cele współpracy; 

b) 18 lipca godz. 9:00 – tematem formy współpracy; 

c) 23 sierpnia godz.15.00 – tematem obszary współpracy; 

d) 29 sierpnia – „śniadanie sieciujące” jako nowa forma konsultacji dzięki 

inicjatywie Banku Żywności w Trójmieście w ramach projektu 

współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; 

e) 25 sierpnia – 10 września – konsultacje Programu; 

f) 11-13 września – opracowanie wyników konsultacji i przesłanie do Rady; 

g) 15 września – posiedzenie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Ad.3. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z II posiedzenia GRDPP w dniu 

1 czerwca 2017 roku. 

 

 

Ad.4. 

Członkowie Rady ustalili harmonogram pracy Rady na rok 2017/2018. 

 

Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Pan Maciej Kukla przedstawił zakres pracy w Zespole Sterującym konsultacji 

społecznych na temat „Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?”. Proces 

realizowany jest na podstawie Zarządzenia Nr 983/17 Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska 

konsultacji społecznych na temat „Jak wspierać aktywność obywatelską 

w Gdańsku?”. Pan Mateusz Hoppe zgłosił swój akces do prac.  

 

Członkowie Rady w głosowaniu przyjęli 16 głosami za i 1 wstrzymującym się wybór 

Pana Mateusza Hoppe jako przedstawiciela Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego ze strony pozarządowej do udziału w Zespole Sterującym. 
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Ad.6. 

Pani Katarzyna Lewińska przedstawiła projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje 

pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach 

Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym 

na lata 2017-2020, na podstawie Uchwały Nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 

5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia prokreacji dla 

mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020". Zwrócono uwagę na dopuszczenie 

dofinansowania metod naturalnych, w tym naprotechnologii. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu załączników do Zarządzenia: 

a) str. 1 część IV pkt 1 – skreślić „medycznego”; 

b) str. 2 część VIII zadanie 1 – usunąć uzasadnienie realizacji programu pomocy 

psychologicznej; 

c) str. 3 część VIII pkt 1 a Cele – zastąpić „prewencja zaburzeń psychicznych” 

„problemami natury psychicznej”; 

d) str. 4 część VIII zadanie b lit. b – zaznaczyć paragrafy praktycznie wprowadzone 

w życie; 

e) str. 4 część VIII Beneficjenci – wyjaśniono, iż liczba korzystających zostanie 

określona po przyjęciu ofert w związku z pilotażowym charakterem zadania, 

deklaracja zamieszkania w Gdańsku będzie podstawą przyjęcia do programu; 

f) str. 5 zadanie 2 b Beneficjenci – skierowanie programu do uczniów pierwszych 

klas szkół ponadgimnazjalnych ze względu na częste eksperymenty młodzieży 

w tym wieku; 

g) str. 6 część IX pkt 2 a) – dodać możliwość złożenia wydruku z Krajowego 

Rejestru Sądowego; 

h) str. 7 część IX Ocena merytoryczna oferty – ujednolicenie i uspójnienie opisu 

z kartą oceny; 

i) str. 8 część XI pkt 4 – dodać, po konsultacji z radcą prawnym, przepisy 

o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych; 

j) str. 10 część XIV pkt 2 – dodać „Ostateczne wyniki konkursu”; 

k) str. 15 część 6 – przenieść „uwaga!” do pkt 12; 

l) str. 17 część 12 – usunąć „korzyści”; dopisać uwagę, iż brak odniesienia do 

potrzeb skutkować będzie obniżeniem liczby punktów w ocenie merytorycznej; 

m) str. 25 Kryteria oceny wiersz I. 4 – wprowadzić punkty ujemne w liczbie 7; 

n) str. 26 Kryteria oceny wiersz VI 2 i 3 – przesunąć punkt z wiersza 2 do wiersza 

3 tj. 0-9 oraz 0-3; 

o) str. 27 – dodać miejsce na „proponowaną kwotę dofinansowania”; 

p) wzór ramowy umowy – ujednolicić stronę umowy na Realizator w § 10 i § 14; 

q) dodać wzór sprawozdania z realizacji zadania. 
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Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przy 14 głosów za i 1 wstrzymującym się 

projekt zarządzenia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Zarządzenie w zmienionej treści zostanie przesłane członkom Rady do końca dnia tj. 

6 lipca 2017 roku. Członkowie Rady mogą przesłać uwagi do piątku 7 lipca 2017 roku 

do Pani Katarzyny Lewińskiej, do poniedziałku 10 lipca 2017 roku do Pani Izabeli 

Chorzelskiej. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 11:50. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 15 września 2017 roku godz. 9:00.  

W okresie wakacyjnym będą przesyłane projekty zarządzeń w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert w trybie obiegowym. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Harmonogram pracy Rady na rok 2017/2018 
4. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu 

ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań 
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji 
Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020, 
na podstawie Uchwały Nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 
2017r. w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
miasta Gdańska w latach 2017-2020" 

 
 
 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Barbara Mejsner 
 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Izabela Chorzelska 


