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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z czwartego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 15 września 2017 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Izabela Chorzelska, Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Drozd - 
Wiśniewska, Żaneta Geryk, Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Beata 
Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelamasiewicz; 

o Piotr Olech, Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 
o Paulina Dziekan, Gabriela Gloc – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
 

Nieobecni:  

o Agnieszka Buczyńska, Barbara Frydrych, Anna Kobiela-Kanaan, Piotr Kryszewski, 
Jarosław Marciszewski, Barbara Mejsner, Grzegorz Szczuka, 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 III posiedzenia GRDPP w dniu 6 lipca 2017 roku. 

3. Omówienie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań: wspieranie 

mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania 

zadłużeniom; wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych. 

4. Zaopiniowanie (w formie uchwały) Programu Współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

6. Wystąpienie (10-minutowe) i udział przedstawiciela Rady w III panelu 

obywatelskim w Gdańsku w charakterze strony (w znaczeniu grupy interesu/ 

interesariusza tematu) w dniu 23 września 2017 roku. 

7. Informacja o: 

1) 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 Promocji Zdrowia 

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała 
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nr XXXIII/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) (23-26 lipca 

2017 roku); 

2) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 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. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie 

pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego” (28 lipca-2 sierpnia 

2017 roku, 23 sierpnia 2017 roku zmieniona treść Zarządzenia); 

3) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 

zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (31 sierpnia - 4 września 

2017 roku); 

4) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu 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 (Uchwała 

nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) 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” (11-14 września 2017 roku). 

8. Sprawy wniesione. 

 

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia GRDPP w dniu 6 lipca 2017 roku. 

3. Omówienie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań: wspieranie 

mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania 

zadłużeniom; wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych. 

4. Wystąpienie (10-minutowe) i udział przedstawiciela Rady w III panelu 

obywatelskim w Gdańsku w charakterze strony (w znaczeniu grupy interesu/ 

interesariusza tematu) w dniu 23 września 2017 roku. 

5. Informacja o: 

1) 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 Promocji Zdrowia 

i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała 



Strona 3 z 8 

nr XXXIII/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) (23-26 lipca 

2017 roku); 

2) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 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. „Poprawa warunków do działań socjoterapeutycznych i zapewnienie 

pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego” (28 lipca-2 sierpnia 

2017 roku, 23 sierpnia 2017 roku zmieniona treść Zarządzenia); 

3) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację 

zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (31 sierpnia - 4 września 

2017 roku); 

4) zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu 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 (Uchwała 

nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) 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” (11-14 września 2017 roku). 

6. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

7. Zaopiniowanie (w formie uchwały) Programu Współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

8. Sprawy wniesione: 

1) zaproszenie do udziału w pracach zespołu wypracowania modelu na rzecz 

równego traktowania 

2) wyznaczenie terminu dodatkowego posiedzenia Rady. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 09:05. Współprzewodnicząca Beata Matyjaszczyk 

powitała zebranych.  
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Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia z wniesionymi 

zmianami. 

 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z III posiedzenia GRDPP w dniu 6 lipca 

2017 roku. 

 

 

Ad.3. 

Pan Piotr Olech omówił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

w zakresie wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego 

i zapobiegania zadłużeniom, w tym wsparcia psychologicznego. Wdrażanie działań 

edukacyjnych i świadomości oddłużeniowej jest kluczowe w obecnym świecie. 

Środowisko działające w tym obszarze wspólnie wypracowało założenia konkursu. 

W konkursie wpłynęły dwie oferty, każda na pełną kwotę dotacji. Po długiej dyskusji 

podczas obrad komisji konkursowej nie przyznano dotacji żadnej z organizacji. 

Oferenci nie rozszerzyli i nie pogłębili założeń konkursowych, ograniczając się 

głównie na wskazaniach w szczegółowych warunkach konkursu. Ponadto pojawiły się 

m.in.: niewystarczające warunki lokalowe, krótkie godziny otwarcia, wysokie koszty 

personelu, zaangażowanie teoretyków, a nie praktyków. Komisja zdecydowała 

o nierozstrzygnięciu konkursu, zleceniu zadania w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w najbliższym czasie. 

Wprowadzono nowe rozwiązanie wspólnych wizyt pracownika Gdańskiego Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych i pracownika socjalnego u dłużników. Komisja 

rekomendowała zabezpieczenie lokalu przez Miasto na prowadzenie punktu w latach 

następnych. Obecnie zabezpieczono środki na remont lokalu na terenie Wrzeszcza 

Górnego. W odwołaniu oferenta pojawił się zarzut o niereprezentatywnym doborze 

członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oraz 

niewystarczającej informacji o ogłaszanych konkursach, co wydaje się 

nieuzasadnione ze względu na udział w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych 

i brak przekazania uwag do Programu współpracy w zakresie powoływania komisji 

konkursowych.  

Rada rekomenduje powoływanie do komisji konkursowych z głosem doradczym, jako 

specjalistów, osób, które uczestniczyły w budowaniu danego modelu, w ramach 

którego zlecane są usługi. 

 

Pani Magdalena Skiba omówiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

w zakresie wspierania innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych, który 

zlecany był po raz pierwszy. Celem jest poszukiwanie osób z pomysłami na 

rozwiązanie konkretnego problemu społecznego w nowy sposób – całkowicie nowy 

lub wpisujący się już w podejmowane działania. W zleconym pilotażu na kwotę 

40 000 zł określono w warunkach wymóg współpracy międzysektorowej, szczególnie 
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z biznesem. Wpłynęła jedna oferta, w której założono zrealizowanie 5 inicjatyw 

ogólnomiejskich i 5 inicjatyw lokalnych wspartych procesem inkubacji i akceleracji. 

W chwili obecnej kończy się termin zgłaszania pomysłów do konkursu dla 

innowatorów. Wśród złożonych inicjatyw są osoby z nowych środowisk, do których 

samorząd w normalnych warunkach nie dociera; część inicjatyw jest zaawansowana 

technicznie. W ramach projektu URBACT działa marka INNaczej dedykowana 

innowacjom. Realizacja Funduszu w przyszłym roku planowana jest po 

przeprowadzeniu ewaluacji obecnego projektu. 

 

 

Ad.4. 

W związku z zaproszeniem Rady do udziału i wystąpienia w III panelu obywatelskim 

pod tytułem „Jak wspierać aktywność obywatelską mieszkańców Gdańska?” 

w charakterze strony przedstawiono tematy, ekspertów biorących udział w panelu.  

 

Po dyskusji Rada przyjęła następujące tezy do panelu: 

1) obywatele mają osobiste korzyści z aktywności społecznej, Opłaca się być 

aktywnym!; 

2) wsparcie organizacji pozarządowych w Gdańsku powinno być wzmocnione 

finansowo i jakościowo. 

 

Członkowie Rady w głosowaniu jednogłośnie wybrali Pana Andrzeja Stelmasiewicza 

jako przedstawiciela Rady podczas panelu. 

 

 

Ad.5. 

Wszystkie projekty zarządzeń zostały pozytywnie zaopiniowanie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

 

Dyskutowano zapis w konkursach dotyczący negatywnej oceny w zakresie rozliczania 

się w ciągu ostatnich trzech lat przez organizację: „-7 pkt” w karcie oceny w opozycji 

do „tak/nie”. Drugi zapis skutkuje odrzuceniem oferty, podczas gdy ujemne punkty 

nie niosą ze sobą odrzucenia, a jedynie obniżenie punktacji. 

 

Wysokie wyspecjalizowanie formy oferty, zbiurokratyzowanie nie jest uzasadnione 

w konkursie ze stosunkowo niską kwotą dotacji, co powinno stać się przedmiotem 

dyskusji Rady dot. przyszłych konkursów. Wymóg spięcia oferty wynika 

z doświadczeń członków komisji (nie ponumerowane strony, brak stron, odwołania 

oferentów dot. rzekomo złożonych stron). 

 

Rekomendacją Rady będzie wypracowanie jednolitego formularza oferty dla 

wszystkich organizatorów konkursu w zakresie zdrowia. Harmonogram zostanie 

zaproponowany przez Panią Izabelę Chorzelską. 
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Ad.6. 

Pani Gabriela Gloc przedstawiła projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania 

z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) dyskusja nad lokalizacją punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: przeniesienie 

jednego punktu do dzielnicy Piecki-Migowo; uzasadnione przeniesienie punktów 

do dzielnic, ponieważ na terenie Śródmieścia mieści się zbiorczy punkt radców 

prawnych; 

b) ocena zasobów kadrowych powinna zawierać ocenę łączną wszystkich ofert 

złożoną przez jedną organizację, by te same osoby nie były wykazywane we 

wszystkich ofertach; 

c) str. 2 pkt 4 – dodać adresy mailowe do organizacji; 

d) str. 4 pkt 7 – dodać adresy mailowe. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.7. 

Pani Magdalena Skiba zaprezentowała uwagi wniesione w toku konsultacji do 

Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

Wpłynęły cztery uwagi opisane poniżej: 

1) Pierwsza dotyczyła uszczegółowienia obszaru 7) ochrony i promocji zdrowia 

o zadanie: a) szczególnie z zakresie chorób cywilizacyjnych. Uwaga odrzucona. 

Takie opisanie obszaru nie wyklucza możliwości złożenia oferty na realizację 

proponowanego zadania. Zapisy w Programie muszą być zgodne z Gdańskim 

Programem Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym. 

Wszyscy członkowie Rady głosowali za odrzuceniem uwagi. Zgłoszono propozycję, 

aby nie uszczegóławiać zadania na poziomie Programu.  

2) Druga zgłoszona uwaga odnosiła się do obszaru 11) edukacji oświaty i wychowania. 

Wnioskujący proponował, aby dodać zadanie c) edukacja dzieci i młodzieży 

z zakresu elektroniki i robotyki. Dotychczasowy zapis jest otwarty i zgłoszona 

propozycja mieści się w jego zakresie. Uwaga odrzucona. Wszyscy członkowie 

Rady głosowali za odrzuceniem uwagi.  

3) Trzecia uwaga dotyczyła obszaru 12) wypoczynku dzieci i młodzieży i była 

propozycją dodania zapisu organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

ferii zimowych w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Realizacja zgłoszonej uwagi 

jest niemożliwa z przyczyn formalnych. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

w okresie ferii organizowany jest przez szkoły. Nie ma możliwości zlecenia tego 
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zdania organizacjom ze względu na ograniczenia wynikające z kalendarza 

budżetowego Miasta i konkursowego. Konkurs może być ogłoszony najszybciej po 

15 listopada na podstawie prowizorium budżetowego, a jego procedura trwa min. 

21 dni, podczas gdy wymogi dotyczące półkolonii i kolonii wymagają zgłoszenia do 

Kuratorium Oświaty odpowiednio dwa i trzy tygodnie przed rozpoczęciem 

pół/kolonii. Uwaga odrzucona. 9 głosów za odrzuceniem przy jednym głosie 

wstrzymującym.  

4) Czwarta uwaga dotyczyła uszczegółowienia obszaru 21) wspieranie społeczności 

lokalnej w formie dodania zadania organizacja Święta Europy – 120 000 zł. Pani 

Magdalena Skiba wyjaśniła, że w bieżącym roku wydarzenie to realizowane było 

przez Fundację Gdańską ze środków sponsorskich z niewielkim udziałem budżetu 

Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. Wydział nie posiada dedykowanych 

środków na realizację całości wydarzenia. Uwaga jednogłośnie odrzucona w 

glosowaniu przez członków Rady.  

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu Programu Współpracy. Pani 

Magdalena Skiba poinformowała, że w projekcie nie ma naniesionych wszystkich 

kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, ponieważ nie są one 

jeszcze znane. Przekazała również informację dotyczącą wycofania przez Wydział 

Polityki Gospodarczej zadania dotyczącego wspierania przedsiębiorczości pod nazwą 

Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy.  

Współprzewodnicząca Rady Izabela Chorzelska poprosiła o weryfikację kwot 

przeznaczonych na realizację zadań z obszaru zdrowia publicznego i profilaktyki 

alkoholowej.  

Złożono wniosek, dotyczący obszaru 9) Utworzenie małych placów zabaw na terenie 

miasta o dodanie zapisu dotyczącego modernizacji istniejących placów. Uwaga 

uwzględniona, zapis wprowadzony do projektu Programu.  

Kolejny wniosek dotyczył rozszerzenia zakresu działań wynikającego z obszaru 

25) podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej. Zasugerowano, aby aplikacje na 

działania związane z edukacją dotyczącą przestrzeni publicznej składać w ramach 

zadania 21) f) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu 

obywatelskiego.  

Ostatnia uwaga dotyczy doprecyzowania zapisów dotyczących procedury 

konkursowej w § 6 pkt. 7. Ostateczne zaproponowane brzmienie pkt.: 7. Do zadań 

komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, 

opiniowanie złożonych ofert, zaproponowanie podziału środków oraz przedłożenie 

wyników pracy komisji do decyzji Prezydenta.  

 

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie podjęła uchwałę 

nr 2/2017 o pozytywnym zaopiniowaniu Programu Współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.  
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Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.8. 

1) zaproszenie do udziału w pracach zespołu wypracowania modelu na rzecz równego 

traktowania – zostanie przesłane z terminem zgłoszenia kandydatury do dnia 

18 września. 

 

2) wyznaczenie terminu dodatkowego posiedzenia Rady – odstąpiono od zwołania 

dodatkowego posiedzenia. 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 11:55. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 6 października 2017 roku godz. 

9:00.  

 

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 w roku 2018 zadania z zakresu 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; 

4. Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2018. 

 
 
 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Barbara Mejsner 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 


