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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z siódmego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 24 listopada 2017 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, Barbara Frydrych, 
Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Piotr Kryszewski, Beata Matyjaszczyk, 
Barbara Mejsner, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelamasiewicz, Grzegorz Szczuka; 

o Ewa Kamińska – Doradca Prezydenta ds. społecznych; 
o Joanna Buchholz, Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 
o Katarzyna Wilewska – Biuro Prezydenta ds. Kultury UMG. 
 

Nieobecni:  

o Joanna Cwojdzińska (NU), Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Żaneta Geryk (NN), 
Anna Kobiela-Kanaan (NU), Jarosław Marciszewski (NU), Beata Wierzba (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 VI posiedzenia GRDPP w dniu 10 listopada 2017 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku - regranting. 

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. 

5. Zaopiniowanie projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020. 

6. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia GRDPP w dniu 10 listopada 2017 roku. 
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3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku - regranting. 

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. 

5. Sprawy wniesione. 

1) Informacja o teleopiece; 

2) Opiniowanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację 

projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-

00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach 

Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna 

integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 09:15. Pani Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

Projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

na lata 2018 – 2020 został zdjęty z porządku obrad.  

Sprawy wniesione: 

a) Informacja o teleopiece; 

b) Opiniowanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu 

planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 

6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, 

Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia z wprowadzonymi 

zmianami. 

 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z VI posiedzenia GRDPP w dniu 

10 listopada 2017 roku. 
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Ad.3. 

Pan Michał Pielechowski przedstawił projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez 

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku – regranting. W dyskusji wskazano na wysokość mikrograntów 

i minigrantów, które zostały wskazane w szczegółowych warunkach. Choć nie jest 

to narzędzie prowadzenia systemowych działań to jednak efektywność tych środków 

jest ogromna. Dla seniorów jest to niewątpliwie bardziej korzystne rozwiązanie. 

Dyskutowano konieczność wprowadzenia jednolitego systemu ewaluacji projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe w Gdańsku. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 3 pkt 4: 

 w zadaniach operatora ppkt 2 przesunąć jako ppkt 1; 

 w obecnym ppkt 1 zamienić wzory na projekty dokumentów, dodać projekt 

regulaminu, uzupełnić o „przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów 

podlegających zatwierdzeniu przez Gdańską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego”; 

 w obecnym ppkt 2 lit. c zmienić na 2 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (…) w zespole rekomendującym, z zastrzeżeniem, że nie 

będą to przedstawiciele organizacji realizującej zadanie; 

 w warunkach konkursu uzupełnić o zapis, że preferowane będą oferty 

wspólne, zmienić nazewnictwo na „grant” i „minigrant”; 

 nie określać liczby grantów i minigrantów w szczegółowych warunkach, 

pozostawić tę kwestię oferentowi; 

 dodać konieczność przeprowadzenia ewaluacji; 

b) str. 4 pkt 8 – rekomendowany termin na złożenie oferty nie krótszy niż 30 dni; 

c) str. 8 pkt 10.8 – usunąć ze względu na brak wymagania finansowego wkładu 

własnego; 

d) str. 10 pkt 17.2 – zastąpić „wzory” „projektami” wymienionych dokumentów, 

dodać projekt regulaminu; 

e) str. 37 karta oceny formalnej pkt 5d – dostosować zapis do wyżej zgłoszonych 

zmian; 

f) str. 39 ocena merytoryczna: 

 połączyć I.1 i I.2 z punktacją 0-4 pkt; 

 zamienić I.3 na sposób rekrutacji i promocji; 

 w I.4 podwyższyć punktację do 0-10 pkt; 

 zmienić I.5 na lokalizację i dostępność miejsca; 

 zmienić I.6 na harmonogram realizacji zadania; 

 dodać I.7 według obecnej kolejności zasoby oferenta do realizacji zadania 

z punktacją 0-10 pkt; 
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 usunąć II.2; 

 zamienić tytuł III na Doświadczenie oferenta; 

 wprowadzić III.1 Doświadczenie organizacji w regrantingu z punktacją 0-3 

pkt; 

 wprowadzić III.2 Doświadczenie osób z punktacją 0-3 pkt; 

 zmienić punktację III.2 na 0-2 pkt; 

 usunąć III.3; 

 zmienić punktację III.3 na 0-3 pkt; 

 uzupełnić III.4 o sposób i kryteria ewaluacji ze zmienioną punktacją na 0-3 

pkt. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Projekt Zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.4. 

Pani Joanna Buchholc przedstawiła projekt Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. Program jest 

spójny z Programem Wieloletnim. Uwzględniono rekomendacje i wnioski z diagnozy 

oraz jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia 2016-2020. Nowym zadaniem jest 

m.in. wsparcie rodziców, których dzieci upijają się (NPZ). Rozszerzenie Programu na 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną mających problemy ze szkodliwym/ 

ryzykownym piciem alkoholu (jako pierwsze miasto w Polsce) oraz osoby starsze. 

Zwiększono środki, m.in. na działania terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci 

Alkoholików. Ponadto, Program zgodny jest wytycznymi Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Narkomanii. Nie ma 

możliwości powiązania Programu z profilaktyką tytoniową. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała zmiany 

do Programu Wieloletniego oraz zaproponowała nowe zadanie 3.15 dedykowane 

Dorosłym Dzieciom Alkoholików do realizacji  w okresie kwiecień - grudzień, 

co wynika z rozeznanych potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień 

i Miejskiej Poradni Terapii  Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Porcie. 

Wprowadzono zmianę wskaźnika dot. ilości spożywanego alkoholu; sprawdzona 

zostanie porównywalność wskaźnika z latami wcześniejszymi. 

 

Zgłoszono uwagę dot. skrótów nazw Realizatorów i Partnerów – na str. 4 wskazać 

w Słowniczku, że znajdują się one w dalszej części. Jednakże w Słowniczku 

umieszczone są znaczenia pojęć przytaczanych w Programie. 
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Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie projekt Uchwały z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag.  

 

Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Sprawy wniesione: 

1) Przekazany opis zadania dotyczącego teleopieki został włączony do ogłoszonego 

otwartego konkursu ofert, obecnie teleopieka realizowana jest na Dolnym 

Mieście dla 50 osób w wieku 60+, kontynuacja w 2018 z uwzględnieniem innych 

dzielnic. 

2) Opiniowanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację 

projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-

00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach 

Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna 

integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Pan Marcin Męczykowski przedstawił projekt Zarządzenia, który jest odpowiedzią na 

ogłoszony konkurs 31 października do 28 grudnia 2017 roku. Obecnie realizowany jest 

projekt GPS - Gotowość Praca Samodzielność do października 2018 roku. Planowana 

kontynuacja GPS w ramach ogłoszonego konkursu, z którego projektu musza 

rozpocząć się najpóźniej w czerwcu 2018 roku. Część z ponad 500 beneficjentów 

wymaga dalszego wsparcia. Zgodnie w wymaganiami konkursu część zadań musi 

zostać zlecona, w tym szczególnie działania z zakresu aktywizacji zawodowej. 

Oczekiwane oferty od organizacji specjalizujących się w aktywizacji zawodowej, jak 

i wsparcia społecznego. W projekcie będzie możliwość rozszerzenia działań 

w związku z przeszkoleniem pracowników w Programie Ograniczania Picia. Liczba 

beneficjentów, podział zadań zostaną określone w partnerstwie na etapie 

konstruowania wniosku projektowego. Kwota na jednego beneficjenta wynosi 

15 000 zł.  

 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 – zmiana tytułu na „na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego 

projektu w ramach konkursu”; 

b) str. 2 – podstawy prawne zmienić na „ze zm.”; 

c) str. 14 ocena merytoryczna oferty – w kalkulacji kosztów dopisać „zgodność 

stawek z taryfikatorem”. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  
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Projekt Zarządzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 11:40. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 8 grudnia 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 

i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy 
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez podmioty 
niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku - regranting. 

4. Projekt Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. 

5. Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację projektu 
planowanego do realizacji w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-
002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach 
Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna 
integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 
 
 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - /   Barbara Mejsner 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - /   Izabela Chorzelska 


