
 

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Porządek obrad X posiedzenia GRDPP VII kadencji 

w dniu 1 lutego 2018 roku  

 

 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia GRDPP w dniu 4 stycznia 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni 

podwórkowej, obszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych 

w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018”, przyjętym Uchwałą nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 

26.10.2017r. 

4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rewitalizacji obszarów objętych 

Programem Rewitalizacji, 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. 

5. Zaopiniowanie 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 

2018. 

6. Informacja o zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

1) projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 

i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania 

publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni 

miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez podmioty niezaliczone 

do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (10-17 

stycznia 2018 roku); 

2) projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu 

pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska - wyłonienie 

realizatorów usług opiekuńczych od marca oraz dwa nowe zadania (22-25 

stycznia 2018 roku); 



 

3) projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 

otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji  projektu 

„Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, 

Oś  Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 

Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (22-25 stycznia 

2018 roku). 

7. Sprawy wniesione. 


