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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z ósmego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 8 grudnia 2017 roku 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Izabela Chorzelska, Joanna Cwojdzińska, Katarzyna Drozd - 
Wiśniewska, Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Anna Kobiela-Kanaan, Piotr 
Kryszewski, Jarosław Marciszewski, Barbara Mejsner, Marcin Męczykowski, 
Andrzej Stelmasiewicz, Beata Wierzba; 

o Michał Pielechowski – Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 
o Jacek Mikołajewski – Wydział Gospodarki Komunalnej UMG. 
 

Nieobecni:  

o Agnieszka Buczyńska (NU), Barbara Frydrych (NU), Żaneta Geryk (NU), Beata 
Matyjaszczyk (NU), Grzegorz Szczuka (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 VII posiedzenia GRDPP w dniu 24 listopada 2017 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu 

Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2018 roku. 

5. Omówienie regulaminu i harmonogramu składania wniosków o przyznanie Nagrody 

Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. 

6. Omówienie harmonogramu pracy Rady w 2018 roku. 

7. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia GRDPP w dniu 24 listopada 2017 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2018 roku. 

4. Omówienie harmonogramu pracy Rady w 2018 roku. 

5. Omówienie regulaminu i harmonogramu składania wniosków o przyznanie Nagrody 

Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. 

6. Sprawy wniesione. 
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Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:08. Pani Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

W porządku obrad: 

a) usunięto pkt 3 w związku z przedłużeniem terminu konsultacji Programu do dnia 

13 grudnia 2017 roku, do członków Rady skierowano prośbę 

o rozpowszechnienie informacji o prowadzonych konsultacjach; 

b) zamieniono kolejność pkt 5 i 6. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 

 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z VII posiedzenia GRDPP w dniu 

24 listopada 2017 roku. 

 

 

Ad.3. 

Pan Jacek Mikołajewski przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2018 roku. Program został przesłany do wszystkich 

organizacji pozarządowych działających w tym obszarze z terminem odpowiedzi 

w ciągu 21 dni. W dyskusji członków Rady wskazywano na brak jasności w kwestii 

działań wobec lisów i dzików. Działania na rzecz kotów zawierają sterylizację: 

karmicielki dostarczają koty do sterylizacji odbierają po jej wykonaniu, zgodnie 

z umową kot po sterylizacji pozostaje w schronisku przez 24h. Poruszono brak 

dookreślenia w Programie działań w przypadku zdarzenia na drodze z udziałem 

zwierząt domowych, których właściciel jest nieosiągalny. W ramach GdańskLab – 

grupy pracowników Urzędu Miejskiego zgłoszono inicjatywę dotyczącą wypadków 

z udziałem zwierząt i konieczności ich zgłaszania do Inżyniera Miasta. Kluczową 

kwestią jest edukacja od wieku przedszkolnego w zakresie opieki nad zwierzętami 

z wykorzystaniem metod najbardziej efektywnych dla każdej grupy wiekowej 

i budowanie systemu edukacyjnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Rekomenduje się w 2018 roku opracowanie materiałów edukacyjnych, scenariuszy 

zajęć dla mieszkańców z uwzględnieniem edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w marcu 2018 roku ogłosi rozstrzygnięcie 

konkursu na edukację ekologiczną, co warto monitorować i uwzględnić w działaniach 

w Gdańsku. 
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Zgłoszone uwagi do projektu uchwały: 

a) § 2 ust. 4 i 7 – zaktualizować nazwy jednostek na obecnie obowiązujące; 

b) § 2 – uzupełnić o definicje pojęć użytych w Programie np. zwierzęta bezdomne, 

zwierzęta wolno żyjące, zwierzęta biegające samopas, zwierzęta pozostawione 

bez dozoru, zwierzęta domowe, pomimo umieszczenia definicji w ustawie; 

w latach poprzednich opiniujący radca prawny usunął możliwość umieszczenia 

opieki nad zwierzętami domowymi w przedstawianym Programie; 

c) § 12 ust. 1 – uporządkowanie opisu, których zwierząt dotyczy opieka; 

d) § 17 ust. 2 – dodać „o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 5”; 

e) § 20 ust. 2 pkt 3 – bardzo niskie kwoty na działania promocyjne i edukacyjne, 

nie były dostępne informacje dot. prowadzonych działań w 2017 roku. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Członkowie Rady jednogłośnie w głosowaniu przyjęli skierowanie rekomendacji 

do GdanskLab’u dot. przygotowania programu dotyczącego właściwego zachowania 

wobec wszystkich kategorii zwierząt żyjących na terenie Gdańska z opracowaniem 

programów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla dzieci 

w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.4. 

Do harmonogramu pracy na rok 2017/2018 wprowadzono aktualizację w części 

dotyczącej styczeń – sierpień 2018 roku i dodano plan na wrzesień – grudzień 2018 

roku. Zaproponowano termin spotkań na pierwszy czwartek miesiąca godz. 10:00. 

 

Harmonogram pracy na rok 2017/2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Pan Michał Pielechowski zaproponował wstępny harmonogram naboru wniosków 

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. 

Uzgodniono następujące terminy: zakończenie naboru 31 stycznia 2018 roku 

godz. 17:00, Kapituła 8 lutego 2018 roku, gala 23 lub 24 lutego 2018 roku. Nabór 

odbędzie się na podstawie obowiązującego Zarządzenia. Dyskutowano nad 

wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych celem przekazania 

informacji o naborze. 
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Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie 

ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha 

Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. 

Sprawy wniesione: 

Pani Izabela Chorzelska poinformowała, iż obsługa stowarzyszeń kompetencyjnie 

została przeniesiona do Wydziału Rozwoju Społecznego od 1 października 2017 roku. 

Miasto wspiera także wyrejestrowanie – oprócz powołania kuratora pokrywa koszty 

związane z wyrejestrowaniem stowarzyszenia. Liczba podejmowanych działań jest 

jednakże adekwatna do możliwości. 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 12:06. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 4 stycznia 2018 roku godz. 10:00.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2018 roku; 

4. Harmonogram pracy Rady na rok 2017/2018; 
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. 

w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. 
Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania. 

 
 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Barbara Mejsner 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Izabela Chorzelska 


