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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z trzynastego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Izabela Chorzelska, Barbara Frydrych, Żaneta Geryk, 
Mateusz Hoppe, Tomasz Janikowski, Anna Kobiela – Kanaan, Marcin Męczykowski, 
Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka 

o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
o Anna Gaj – Sokołowska, Katarzyna Werner - Wydział Rozwoju Społecznego UMG 
 

Nieobecni:  

o Beata Wierzba (NN), Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Piotr Kryszewski (NN), 
Barbara Mejsner (NU),Cecylia Bucikiewicz (NU), Agnieszka Buczyńska (NU), Joanna 
Cwojdzińska (NU), Jarosław Marciszewski (NN), Beata Matyjaszczyk (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 XII posiedzenia GRDPP w dniu 16 marca 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań  
z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

4. Zaopiniowanie wniosku o powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego dotyczącego 
budżetu obywatelskiego. 

5.  Stan przygotowań dotyczących ogłoszenia otwartych konkursów ofert w trybie 

regrantingu. 

6. Prace i składy komisji konkursowych oceniających oferty.  

7. Informacja o zaopiniowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

1) projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację  
w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018  
(5 - 10 kwietnia 2018 roku); 

2) projektu szczegółowych warunków konkursu ofert 2018 – II edycja  
na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego (19 - 22 marca 2018 roku); 

3) projektu Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 
2018 – 2023 (16 - 30 marca 2018 roku). 

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

 

 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:15. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego - Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

W porządku obrad: 

a) dodano jako „sprawy wniesione”: 

- omówienie warunków konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców 

Gdańska” – wsparcie psychologiczne 

- omówienie modułu edukacyjnego w ramach w/w Programu 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 

 

Przywitanie Katarzyny Werner, która przejmie obowiązki Sekretarza Rady. 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z XII posiedzenia GRDPP, które się 

odbyło w dniu 16 marca 2018 roku. 

 

Ad.3. 

Marcin Męczykowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku, przedstawił szczegółowo projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 

zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

Program zakłada trzynaście zadań.  

 

W wyniku dyskusji członków Rady, doprecyzowano kwestie: zasad organizacji 

mieszkania chronionego, sposobu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni. 

 

Zgłoszone uwagi do projektu: 

a) w części V. zadanie XIII zastosowanie wyrażenia „pilotaż”, podanie odrębnego 

wyliczenia kosztu pobytu rodziny wielodzietnej, 

b) uwaga generalna: gdziekolwiek jest mowa w wymaganiach kadry  

o kierowniku, należy ujednolicić zgodnie z zapisem w zadaniu VIII, 

c) sugestia aby w przyszłym planowaniu konkursów zadbać o wyodrębnienie 

asystentury dla osób dotkniętych spektrum autyzmu, 

d) w toku dyskusji nad terminami zakończenia zadań zleconych, przedstawiciele 

MOPRu zadeklarowali zweryfikowanie terminów zbiegających się z końcówką 

roku, pod kątem możliwego wydłużenia o pół roku. Celem zmiany jest 
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zapobieganie spiętrzenia konkursów i dbałość  

o ciągłość usług (również w kontekście zadań zleconych przez PFRON). 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt zarządzenia uchwały 

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

 

Ad. 4. 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali wniosek o powołanie Zespołu Dialogu 

Obywatelskiego dotyczącego budżetu obywatelskiego, przy czym Mateusz Hoppe 

(Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej) wstrzymał się od głosu. 

 

Ad. 5. 

Anna Gaj – Sokołowska z Wydziału Rozwoju Społecznego zreferowała stan 

przygotowań konkursów w ramach regrantingu tj. Gdański Fundusz Sąsiedzki, 

Gdański Fundusz Młodzieżowy, Gdański Fundusz Senioralny. 

 

Ad. 6. 

Z uwagi na nieobecność Beaty Matyjaszczyk – współprzewodniczącej Rady, 

zgłaszającej ten punkt na posiedzenie Rady, przedstawiciele GROP zobowiązali się 

przedstawić swoje stanowisko nt. składów komisji, po przeprowadzeniu wewnętrznej 

dyskusji w Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych. 

 

Ad. 7. Współprzewodnicząca omówiła zaopiniowanie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej projekty Zarządzeń PMG, dotyczące: zlecania zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasta Gdańska na rok 2018, procedowany przez MOPR oraz dogrywkę na 

zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Marcin Męczykowski zreferował stan konsultacji Gdańskiego Programu 

Rozwiązywania Problemu Bezdomności. 

 

Ad. 8 Sprawy wniesione: Współprzewodnicząca omówiła warunki konkursu na 

realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Programu wsparcia 

prokreacji dla mieszkańców Gdańska” – wsparcie psychologiczne oraz moduł 

edukacyjny. W toku dyskusji, zgłoszono sugestię podkreślenia celu głównego 

konkursu oraz ujednolicenie nazewnictwa we wszystkich częściach dokumentacji. 

Projekt Zarządzenia PMG dot. konkursu na moduł edukacyjny zostanie przesłany do 

zaopiniowania Radzie w trybie obiegowym. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 11:49. 

Termin następnego posiedzenia Rady zostanie ustalony obiegowo. 
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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 latach 2018 - 2021 zadań z zakresu 
pomocy społecznej. 

4. Wniosek o powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego dotyczącego budżetu 
obywatelskiego. 

5. Dokumentacja konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 
publicznego w ramach „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
Gdańska”. 

 

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner w zastępstwie za Barbarę Mejsner 
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Izabela Chorzelska 
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