
Strona 1 z 3 

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z czternastego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 28 maja 2018 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Izabela Chorzelska, Żaneta Geryk, Katarzyna Drozd 
– Wiśniewska, Mateusz Hoppe, Piotr Kryszewski, Tomasz Janikowski, Katarzyna 
Werner, Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Joanna Cwojdzińska, Jarosław 
Marciszewski, 

o Ewa Kamińska, Magdalena Skiba - Wydział Rozwoju Społecznego UMG 
 

Nieobecni:  

o Beata Wierzba (NU), Beata Matyjaszczyk (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), 
Barbara Frydrych (NU), Grzegorz Szczuka (NU), Andrzej Stelmasiewicz (NU), 
Marcin Męczykowski (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 XIII posiedzenia GRDPP w dniu 12 kwietnia 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. 

4. Sprawy wniesione. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12:15. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego - Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

W porządku obrad: 

a) dodano jako „sprawy wniesione”: 

- rekomendację organizacji zajmującej się dożywianiem, na rzecz której 

zostaną przekazane środki przez sponsora PKO Biegu Charytatywnego.  

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 
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Ad.2 

Mariusz Hoppe zgłosił poprawkę w protokole z XIV posiedzenia, polegającą  

na  zmianie omyłkowego przypisania reprezentowania Instytutu Metropolitalnego, a 

nie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.  

 

Następnie, członkowie Rady przyjęli jednogłośnie treść protokołu z uwzględnieniem 

wniesionej poprawki. 

 

Ad.3 

Magdalena Skiba, kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznej, 

przedstawiła prezentację podsumowującą najważniejsze fakty wynikające  

z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi  

w 2017 roku. Treść sprawozdania została wcześniej rozesłana do członków Rady.  

 

Po zakończeniu prezentacji, rozpoczęła się dyskusja oraz zgłoszono uwagi,  

w zakresie: 

 

- drobnych poprawek pisarskich, jak m.in. uwzględnienie wzmianki o ustawie  

o zdrowiu publicznym we fragmentach informujących o konkursach ofert. 

- wyjaśniono rozbieżności w tabeli nr 3 sprawozdania, które zgłosiła Katarzyna Drozd 

– Wiśniewska. 

- z inicjatywy Katarzyny Drozd – Wiśniewskiej, przedyskutowano kwestię 

monitorowania na poziomie budżetu samorządu Gdańska, umów z organizacjami 

pozarządowymi w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.   

 

W wyniku dyskusji, członkowie Rady uzgodnili jednomyślnie pozytywne 

zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, co poparto przyjęciem stosownej 

uchwały nr 1/2018. 

 

Ad. 4 

W ramach spraw wniesionych, na wniosek Współprzewodniczącej Izabeli 

Chorzelskiej, przedyskutowano rekomendację organizacji, która specjalizuje się  

w dożywianiu dzieci. Organizacji zostaną przekazane środki przez sponsora czwartej 

edycji PKO Biegu Charytatywnego (15.09.2018 r.) na podstawie "wybieganych" 

kilometrów przez jego uczestników.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, zarekomendowano jednogłośnie wskazanie Gdańskiego 

Komitetu Obywatelskiego jako beneficjenta oferty sponsoringu Banku PKO.  

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14:30. 

Termin następnego posiedzenia Rady został ustalony na dzień 18 czerwca o godzinie 

12.00. 
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Na tym protokół zakończono. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady. 
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi w 2017 roku. 
4. Uchwała nr 1/2018 Rady Działalności Pożytku Publicznego o pozytywnym 

zaopiniowaniu sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.  
 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

 

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Izabela Chorzelska 
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