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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z piątego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 6 października 2017 roku 

 

 

Obecni: 

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

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 
o Milena Liżewska, Krystian Kujda – Biuro Prezydenta ds. Kultury UMG; 
o Paulina Dziekan, Elżbieta Pukszta – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
 

Nieobecni:  

o Anna Kobiela-Kanaan (NU), Marcin Męczykowski (NU). 
 

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 IV posiedzenia GRDPP w dniu 15 września 2017 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

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

zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska – placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, poradnictwo, 

streetworking. 

4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2018 na 

realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach 

„Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018”. 

5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o realizację 

inicjatywy lokalnej. 
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6. Informacja o realizowanych projektach w ramach programu URBACT III 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jako lider 

Boosting Social Innovation, jako partner - CHANGE! – społeczne planowanie usług 

publicznych. 

7. Informacja o zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej uzupełnienia 

do protokołu z trzeciego posiedzenia Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego VII kadencji w dniu 6 lipca 2017 roku. 

8. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 09:05. Pani Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

 

 

Ad.2. 

Do protokołu wprowadzono uzupełnienie zdania w Ad. 3 na Rada rekomenduje 

powoływanie do komisji konkursowych z głosem doradczym, jako specjalistów, osób, 

które uczestniczyły w budowaniu danego modelu, w ramach którego zlecane są 

usługi. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z IV posiedzenia GRDPP w dniu 

15 września 2017 roku ze zgłoszoną zmianą. 

 

 

Ad.3. 

Pani Paulina Dziekan i Pani Elżbieta Pukszta przedstawiły projekt zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy 

Gdańska – placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, 

poradnictwo, streetworking. Wskazano, że zakres zadań nie zmienił się w stosunku 

do poprzednich konkursów. Dyskutowano nad harmonogramem rocznym pracy 

placówek podwórkowych, które powinny działać bez przerwy; w tym roku 

przeprowadzona zostanie ewaluacja działalności placówek. 

 

Zgłoszona uwaga do projektu załączników do Zarządzenia:  

a) Część VI Zadanie IV – obniżenie liczby etatów i zmiana „nie mniej niż 2 etaty” 

w związku z planowaną kwotą na zadanie. 
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Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi.  

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Pani Paulina Dziekan i Pani Elżbieta Pukszta poinformowały o konieczności ogłoszenia 

konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego 

pn. „Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy 

specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego” z prośbą o zaopiniowanie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W konkursie zaproponowany zostanie krótszy 

termin składania ofert tj. 15 dni w związku ze zbliżającym się końcem roku.  

 

 

Ad.4. 

Pani Barbara Frydrych i Pani Milena Liżewska przedstawiły projekt zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych 

warunków otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. W zadaniu pierwszym w miejsce 

„głównej arterii” wprowadzono korektę na „głównych arterii”. W związku 

z planowanym wprowadzeniem systemu witkac nastąpi dostosowanie zapisów 

konkursu do założeń, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego. 

Do projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2018” po opiniowaniu przez Radę zostało dodane tiret piąte: "- twórczości 

i postaci Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa w § 5 ust. 2 pkt. 10) zadania 

z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w literze 

e). Do Rady zostanie przesłane wyjaśnienie dotyczące umieszczenia nowego tiret. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu załącznika do Zarządzenia: 

a) str. 3 pkt 8 ppkt 1 lit. a) – zapis kursywą wpisać jako osobny punkt;  

b) str. 3 pkt 8 ppkt 1 lit. b) – usunąć zapis kursywą, który jest zbędny; 

c) str. 4 pkt 8 ppkt 2 – zapis kursywą wpisać jako osobny punkt. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i zastrzeżeniem, iż wersja może być zmieniona 

w związku z wprowadzeniem systemu witkac.  

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5. 

Pani Magdalena Skiba przedstawiła projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków 

o realizację inicjatywy lokalnej. Grupa minimum pięciu mieszkańców ma prawo 

wnioskować o realizację inicjatywy lokalnej. Szczegółowy tryb określa, kto może 

wnioskować, na jaką kwotę i jak wygląda procedura. Wydział Rozwoju Społecznego 

będzie koordynatorem na poziomie Miasta. Do oceniania wniosków będzie 

powoływany zespół, w którym powoływany będzie przedstawiciel organizacji 

pozarządowych oraz przedstawiciel Kolegium Przewodniczących Zarządów Rad 

Dzielnic. Inicjatywy zostają przekazane do właściwego merytorycznie Zastępcy 

Prezydenta, po jego akceptacji inicjatywa przekazywana jest do właściwej komórki 

merytorycznej. Za wykonanie inicjatywy odpowiedzialna jest komórka według 

zakresu merytorycznego zadania. Inicjatywy inwestycyjne są wyłączone, ponieważ 

regulowane są odrębną uchwałą. Mieszkaniec Miasta oznacza osobę zamieszkującą, 

niekoniecznie zameldowaną na terenie Gdańska.  

 „Aktywator Obywatelski. Szybka pomoc techniczna” wydano i opublikowano na 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Materialy-

edukacyjne-do-pobrania,a,2708 jako przewodnik po możliwościach działania 

i realizacji pomysłów na rzecz ulicy, osiedla, miasta przez mieszkańców. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu załączników do Zarządzenia: 

a) zał. 1 pkt 8 – dodać „komórek i jednostek organizacyjnych Miasta”; 

b) zał. 1 dodać pkt 11 – „Wysokość maksymalnej kwoty pojedynczej inicjatywy 

określa Prezydent na dany rok budżetowy ogłaszając nabór wniosków na 

realizację inicjatywy.”; w naborze na nabór wniosków w 2017 roku limit będzie 

wynosił 5 000 zł; 

c) zał. 2 – w miejsce rekomendacji wpisać „Opinia Zarządu Dzielnicy lub Radnego 

miejskiego z danego okręgu wyborczego” – członkowie Rady jednogłośnie 

w głosowaniu przyjęli treść powyższego zapisu; 

d) zał. 2 pkt 4 – zmienić na: lit. b) „nasz wkład rzeczowy (opis)”, „szacunkowy 

koszt”;  lit. d) „oczekiwany wkład rzeczowy Miasta (opis)”; dodać tabelę dla 

rozpisania oczekiwanego wkładu Miasta; 

e) zał. 3 – aktualizacja podstawy prawnej; 

f) zał. 4 – w tytule podkreślić „za pośrednictwem organizacji pozarządowej”; 

g) zał. 4 – aktualizacja podstawy prawnej; 

h) zał. 5 – usunąć przykładowy numer umowy; 

i) zał. 5 – po stronie wnioskodawców dopisać w reprezentacji Wnioskodawcy 

„(imię i nazwisko, PESEL, adres)”; 

j) zał. 6 – dodać „podpis przedstawiciela Miasta”. 

 

 

 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Materialy-edukacyjne-do-pobrania,a,2708
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Materialy-edukacyjne-do-pobrania,a,2708
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Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali stan prac nad projektem 

zarządzenia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. 

Pani Magdalena Skiba przedstawiła projekty realizowane w ramach programu 

URBACT III współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jako 

lider Boosting Social Innovation, jako partner - CHANGE! – społeczne planowanie 

usług publicznych. 

 

Projekt „Boosting Social Innovation” pozwala 10 miastom dzielić się doświadczeniami 

i sposobami rozwijania i stymulowania innowacji społecznych. Partnerzy projektu: 

BAIA MARE (RO), BRAGA (PT), BARCELONA (ES), MILAN (IT), PARIS (FR) prowincja 

SKANIA (S), STRASBURG (FR), TURYN (IT), WROCLAW (PL). Charakter działań projektu 

jest dwutorowy:  

a) PONADNARODOWY - podejmowana tematyka: przestrzeń dla innowacji 

społecznych, nowa rola miast jako brokerów innowacji społecznych, ekonomia 

cyrkularna (w obiegu zamkniętym), mierzenie wpływu społecznego innowacji 

społecznych, alternatywne metody finansowania inicjatyw i wiele innych 

b) LOKALNY - każde miasto partnerskie pracuje nad Zintegrowanym Planem 

Działania, który ma wytyczać główne kierunki i działania na rzecz rozwoju 

innowacji społecznych; Plan wypracowywany w ramach Lokalnej Grupy 

URBACT, przedstawicieli różnych środowisk i sektorów. 

Budowa systemu wspierania innowacji społecznych w Gdańsku INNaczej jest jednym 

z efektów projektu. Uruchomiono pilotażowy Funduszu Innowacji Społecznych, 

realizatorem jest wyłonione w konkursie partnerstwo społeczno-biznesowe 

składające się z Fundacji Gdańskiej oraz Akceleratora Alfabeat. Zakończono nabór 

pierwszych inicjatyw. Spośród 30 zgłoszeń, wybrano 13 projektów w obszarach 

ogólnomiejskim i dzielnicowym. 

 

Gdańsk jest partnerem międzynarodowego projektu „CHANGE! – społeczne 

planowanie usług publicznych”. Liderem projektu jest EINDHOVEN (NL). Pozostali 

Partnerzy projektu: DÚN LAOGHAIRE-RATHDOWN (IRL), AMARANTE (POR), FORLI (IT), 

NAGYKANIZSA (HU), RIGA (LV), SKANE (SE), AARHUS (DK). Lokalna Grupa Urbact 

pracuje nad aktualizacją modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych. 

Ważnym elementem prac grupy jest włączenie samych zainteresowanych i osób 

korzystających z usług na rzecz społeczności lokalnych do prac nad kształtem 

całościowego systemu wspierania społeczności lokalnych. 
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Ad.7. 

Wszystkie projekty zarządzeń zostały pozytywnie zaopiniowanie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

 

 

Ad.8. 

Sprawy wniesione: 

1) Od 1 października 2017 roku nadzór nad stowarzyszeniami jest zadaniem 

Wydziału Rozwoju Społecznego. 

2) Spotkanie plenarne organizacji pozarządowych planowane na 25 listopada 2017 

roku godz. 10:00. Przygotowywane jest w formule uczestnictwa w różnych 

warsztatach. Sprawdzona zostanie możliwość przełożenia spotkania w ramach 

cyklu dla animatorów GDAŃSKA SZKOŁA SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE. Informacja 

o spotkaniach zostanie przesłana członkom Rady. 

 

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 12:10. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 10 listopada 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 zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska – placówki wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, poradnictwo, 
streetworking; 

4. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2018 
na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone 
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 
organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”; 
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5. Projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
i przyjęcia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o realizację 
inicjatywy lokalnej. 

 
 
 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - /   Barbara Mejsner 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - /   Izabela Chorzelska 


