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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z dziesiątego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 1 lutego 2018 roku 

 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, Joanna 
Cwojdzińska, Barbara Frydrych, Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Anna 
Kobiela-Kanaan, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka; 

o Magdalena Skiba, Ewa Kamińska, Joanna Skowrońska, Michał Pielechowski – 
Wydział Rozwoju Społecznego; 

o Ewa Pielak, Agata Stec, Katarzyna Kownacka-Nowaczek – Biuro Rozwoju Gdańska. 
 

Nieobecni:  

o Katarzyna Drozd-Wiśniewska (NU), Żaneta Geryk (NU), Piotr Kryszewski (NN), 
Jarosław Marciszewski (NU), Beata Matyjaszczyk (NU), Barbara Mejsner (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 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. 
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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. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:00. Pani Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego wniósł o dodanie do porządku obrad jako 

punktu nr 3 tematu: Omówienie wzorów formularzy do zadań zlecanych w trybie 

regarntingu (grant i mikrogrant).  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który po zmianach 

przedstawiał się następująco:  

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

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

3. Omówienie wzorów formularzy do zadań zlecanych w trybie regarntingu (grant 

i mikrogrant).  

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. Sprawy wniesione. 

 

 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z IX posiedzenia GRDPP w dniu 

4 stycznia 2018 roku.  

 

 

Ad.3. 

Pan Grzegorz Szczuka jako Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej zadania 

z zakresu „11) Edukacji, oświaty i wychowania: a) Gdański Fundusz Młodego 

Gdańszczanina, 16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) Gdański 
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Fundusz Senioralny, 21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej a) Gdański Fundusz 

Sąsiedzki” w formie regrantingu, wyjaśnił, że zanim Komisja dokona ostatecznej 

oceny i rekomendacji do dofinansowania chciałby z udziałem przedstawicieli Rady 

oraz oferentów: Stowarzyszenia Morena, Regionalnego Centrum Wolontariatu (oferta 

wspólna) oraz Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych, dokonać ustaleń polegających na uproszczeniu i ujednoliceniu 

wzorów formularzy ofert na zadania zlecane organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym w formie regrantingu.  

 

W tej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele oferentów: 

Pani Antonina Paplińska oraz Pani Katarzyna Huńko.  

 

Zaproponowane wzory stanowiły załączniki do ofert złożonych za pośrednictwem 

systemu witkac.pl.  

 

Ustalono, że wypracowane wzory będą obowiązujące dla wszystkich operatorów 

Funduszy bez względu na ostateczną rekomendację Komisji Konkursowej.  

 

W toku dyskusji ustalono, że punktem wyjścia do tworzenia formularza w konkursach 

na minigrant (do 500 zł) będzie wzór zaproponowany przez partnerstwo 

Stowarzyszenie Morena i Regionalne Centrum Wolontariatu – „Wniosek na minigrant 

Gdańskiego Funduszu Senioralnego” z uwzględnieniem poniższych uwag:  

a) dodanie tabeli z danymi oferenta w sytuacji, kiedy oferentem będzie 

organizacja pozarządowa; 

b) w tabeli z danymi oferenta dodanie możliwości wpisania strony internetowej 

lub adresu portalu społecznościowego; 

c) zmiana punktu: „na rzecz ilu seniorów (…)” na „na rzecz ilu osób (…); 

d) dodanie wariantowości oświadczeń dotyczących wieku w przypadku wniosku 

Funduszu Senioralnego lub Młodego Gdańszczanina.  

 

Punktem wyjścia do tworzenia formularzy w konkursach na grant (do 5 000 zł) będzie 

wzór zaproponowany przez partnerstwo Stowarzyszenie Morena i Regionalne 

Centrum Wolontariatu - Wniosek na grant Gdańskie Fundusze z uwzględnieniem 

poniższych uwag:  

a) uspójnienie nazewnictwa „wnioskodawca”, „realizator”, „oferent”; 

b) w danych oferenta dodanie punktu: nr rachunku bankowego lub deklaracja 

utworzenia rachunku na potrzeby realizacji zadania; 

c) w Części II: Informacje o projekcie – połączenie pkt 4 i 5; 

d) usunięcie pkt 8 dot. rezultatów; 

e) w pkt 9 dodanie, obok informacji o zaangażowanych wolontariuszach innych 

instytucjach informacji o partnerach i zaangażowaniu lokalnej społeczności; 

f) dodanie pytania czy projekt jest kontynuacją i czy planowana jest jego 

kontynuacja?; 
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g) w Części III: Budżet zrezygnowanie z podziału na koszty merytoryczne i obsługi; 

h) w komentarzu do budżetu dodanie pytania, czy oferent ubiegał się 

o dofinasowanie tego projektu z innych źródeł (np. Rada Dzielnicy), a jeśli tak 

to z jakim skutkiem.  

 

Omawiane wzory ofert stanowią załącznik nr 3 niniejszego protokołu.  

 

 

Ad.4. 

Pani Agata Stec przedstawiła projekt 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. 

Konkurs jest elementem projektu infrastrukturalnego z zakresu rewitalizacji 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020.  

 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 pkt. 1) a) – wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.12.2018; 

b) str. 3 pkt. 2) - dodać informację, że wskazana alokacja dotyczy dwóch 

podwórek; 

c) str.1-2 do pkt 1) - 4) dodać informację, że na każde podwórko wyłoniona 

zostanie jedna oferta; 

d) str. 3 - zmienić „Warunki realizacji zadania” na „Warunki realizacji zadań” oraz 

wskazać jednoznacznie, że przedmiotowe warunki dotyczą wszystkich zadań; 

e) str. 3 w pkt. dot. warunków realizacji zadań dodać informację o wymaganym 

doświadczeniu w realizacji podobnych projektów; 

f) str. 3 pkt. w pkt. dot. warunków realizacji zadań jest informacja 

o preferowaniu podmiotów wcześniej realizujących zadania na zlecenie Miasta 

Gdańska, która nie ma odzwierciedlenia w karcie oceny – dodać punkt do karty 

oceny; 

g) str. 5 pkt 15 - dodać informację o wytycznych Urzędu Marszałkowskiego; 

h) str. 6 pkt. 17 - dodać informację zawartą w pkt. 1) a) oraz 2b) do karty oceny 

jako błędy formalne do uzupełnienia; w pkt. 6) usunąć literę a); 

i) w karcie oceny merytorycznej cz. I pkt 4  dookreślić rozumienie kryterium 

„sposób rekrutacji”; 

j) w karcie oceny merytorycznej cz. I zrezygnować z pkt 5, który można przenieść 

do IV w pkt. 5. 
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Członkowie Rady z jednym głosem wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali projekt 

Zarządzenia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Projekt Zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.5. 

Pani Agata Stec przedstawiła projekt 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. Celem zadań 

zaplanowanych w przedmiotowym konkursie jest utrzymanie trwałości działań 

rewitalizacyjnych przeprowadzonych w poprzednie perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej.  

 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) str. 1 pkt 4 lit. c) - dodać: Letnica i/lub Wrzeszcz; 

b) str. 1 pkt 4 lit. c) - dodać zapis o możliwości realizacji zadań na obszarze 

rewitalizowanym z wykorzystaniem wskazanych lokalizacji.  

 

Członkowie Rady z jednym głosem wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali projekt 

Zarządzenia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.6. 

Pani Joanna Skowrońska przedstawiła projekt 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. Dyskutowano o grupach docelowych zadań przeznaczonych 

do realizacji w ramach konkursu. Pojawiła się wątpliwość o dostępności wskazanych 

zadań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyjaśniono, że osoby 

te mieszczą się w wymienionych kategoriach odbiorców, a szczególną sytuację osób 

z niepełnosprawnością intelektualną będzie można rozważyć w następnych 

konkursach z zakresu profilaktyki, ogłaszanych ze zwiększonych środków.  

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia.  

 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad.7. 

Pani Izabela Chorzelska poinformowała 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). 

 

 

Ad.8.  

Pan Michał Pielechowski poinformował o propozycji Fundacji Gdańskiej, aby Galę 

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego włączyć w obchody Święta Miasta, które odbywają 

się w ostatnim tygodniu maja oraz wydłużyć nabór kandydatów do końca marca. 

Decyzję o przeniesieniu podejmie Prezydent Paweł Adamowicz w poniedziałek 

5 lutego br. Tym samym tymczasowo utrzymany zostanie termin posiedzenia Kapituły 

zaplanowany na 8 lutego br. Jak tylko Pan Prezydent podejmie decyzję Wydział 

Rozwoju Społecznego poinformuje Kapitułę o utrzymaniu terminu lub przeniesieniu 

na późniejszy termin. Dodatkowo, wstępnie termin naboru przedłużono do 7 lutego 

2018 roku.  

 

Podjęto również temat kolejnego posiedzenia Rady zaplanowanego na dzień 1 marca 

br. Planowane tematy do wniesienia to: konkursy organizowane przez MOPR oraz 

GUP. Dodatkowo poinformowano Radę o możliwości konieczności zwołania 

dodatkowego posiedzenia Rady celem omówienia dokumentacji konkursów 

regrantingowych organizowanych przez wyłonionego operatora/ów.  
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Posiedzenie zakończono o godz. 12:30. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady ustalono na 1 marca 2018 roku godz. 10:00.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Wzory ofert do konkursów realizowanych na zasadzie regrantingu; 
4. Projekt 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 26.10.2017 r.; 

5. Projekt 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;  

6. Projekt 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. 

 

 

 

 

Protokół, w zastępstwie Sekretarz Rady, sporządził: 

 
/ - /   Michał Pielechowski 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - /   Izabela Chorzelska 


