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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XV posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 16 czerwca 2018 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Izabela Chorzelska, Żaneta Geryk, Katarzyna Drozd 
– Wiśniewska, Mateusz Hoppe, Beata Wierzba, Beata Matyjaszczyk, Barbara 
Frydrych, Andrzej Stelmasiewicz, Marcin Męczykowski, Grzegorz Szczuka 
Katarzyna Werner, 

o Ewa Kamińska, Magdalena Skiba, Maria Maślak, Barbara Borowiak - Wydział 
Rozwoju Społecznego UMG 

o Marcin Tryksza – Wydział Środowiska UMG 
 

Nieobecni:  

o  Anna Kobiela – Kanaan (NU), Agnieszka Buczyńska (NU), Piotr Kryszewski(NU),  
Tomasz Janikowski (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU),  Joanna Cwojdzińska (NU), 
Jarosław Marciszewski (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 XIV posiedzenia GRDPP w dniu 28 maja 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania 
Gdańskiej Rady Seniorów. 

4. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 
szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gdańska: zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska, tj. 
obszaru 13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. 

5. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 
szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gdańska: w ramach obszaru 21) Wspieranie rozwoju 
społeczności lokalnej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.  

6. Prezentacja Modelu na Rzecz Równego Traktowania Równości – Barbara 
Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego 

7. Sprawy wniesione. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9:15. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego - Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

W porządku obrad: 

a) dodano jako „sprawy wniesione”: 

- Beata Matyjaszczyk: dyskusja nad sposobem przygotowania Programu 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, 

- Izabela Chorzelska: informacja o przesunięciach środków w obszarze 

profilaktyki uzależnień. 

- Katarzyna Werner: zaproszenie członków Rady do udziału w V Forum Migracji 

i Integracji. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 

 

Ad.2 

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

odbyło w dniu  28 maja 2018 roku. 

 

Ad.3 

W wyniku pogłębionej analizy i dyskusji, współprzewodnicząca Izabela Chorzelska 

zebrała uwagi od uczestników posiedzenia Rady wniesione do statutu Rady Seniorów 

w Gdańsku. Na przykład:  

- kompetencje Rady Seniorów w Gdańsku i określenie sposobu działania, bowiem 

dostrzeżono sprzeczność: autorzy projektu uchwały powołującej Radę, określili 

funkcjonowanie Rady Seniorów jako organ przy Radzie Miasta Gdańska, działający 

przy wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego. W dalszej treści znajdują się zapisy, 

mówiące o większych kompetencjach Rady, zbliżonych do organu miasta. Dla 

przykładu – funkcjonująca Rada Oświatowa przy RMG ma węższy zakres kompetencji 

i pełni tylko rolę doradczą. 

 

- dokument wymaga edycji i formatowania w nazewnictwie Rady Seniorów  

w Gdańsku/ Gdańskiej Rady Seniorów. 

 

- udział seniorów w kształtowaniu komunikacji publicznej i przestrzennej  

 

Ustalono, że szczegółowe uwagi, propozycje zmian, doprecyzowań i uzupełnień, 

zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, w postaci 

odnotowanych w projekcie uchwały zaznaczeń oraz komentarzy. Zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad.4 

Pan Marcin Tryksza przedstawił powody ogłoszenia konkursu oraz odpowiedział  

na pytania członków Rady odnośnie szczegółowych zapisów Zarządzenia. Zgłoszono 

uwagi m.in. do zakresu zadania takie jak precyzyjna informacja o sposobie 

dostarczenia zranionego zwierzęcia do ośrodka finansowanego w zadaniu, 

zastosowanie uniwersalnego słownictwa i aktualizację podstawy prawnej podanej w 

Zarządzeniu. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska: zwiększenie bioróżnorodności 

Miasta Gdańska, tj. obszaru 13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, przy uwzględnieniu zgłoszonych uwag. 

 

Ad.5 

Magdalena Skiba przedstawiła założenia konkursu na zadania przewidziane  

w bieżącym roku, oraz odpowiedziała na pytania dotyczące przepisów Zarządzenia. 

Zgłoszono uwagi do wymagań odnośnie ofert w części dotyczącej inicjatyw 

społecznych w Wyspie Sobieszewskiej tj. weryfikacja zapisów pod kątem umów 

wieloletnich (w tym konkursie nie występują) oraz zastosowanie w obszarze  

„26. Realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy 

Sobieszewskiej” wyłącznie wkładu osobowego.  

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska: w ramach obszaru 21) Wspieranie 

rozwoju społeczności lokalnej, przy wniesieniu zaproponowanych uwag. 

 

Ad.6 

Barbara Borowiak przedstawiła prezentację na temat Modelu na Rzecz Równego 

Traktowania Równości, która zawierała informacje na temat procesu 

konsultacyjnego oraz tematyki sformułowanych rekomendacji. Prezentacja stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7  

W ramach spraw wniesionych, przedyskutowano następujące kwestie: 

 

1) harmonogram i sposób pracy nad przygotowaniem Programu Współpracy 

Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Postanowiono  

o zorganizowaniu plenarnego posiedzenia Gdańskiej Rady Działalności 

Pożytku, na które zostaną zaproszone organizacje pozarządowe. Spotkanie 

zostanie poświęcone przedyskutowaniu priorytetów współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.  



Strona 4 z 5 

2) kwestie przesunięcia środków w obszarze profilaktyki uzależnień – 

zwiększenie budżetu tzw. „korkowego” na zadania z zakresu profilaktyki 

uzależnień alkoholowych i narkotykowych w roku 2018 o kwotę 500.000,00 

PLN oraz przesunięcie środków, które pozostały niewykorzystane  

po rozstrzygniętym konkursie ofert, na inne zadania z zakresu profilaktyki. 

3) zaproszenie na V Forum Migracji i Integracji, które odbędzie się 29 czerwca  

w Oliwskim Ratuszu Kultury.  

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 12:30. 

 

Termin następnego posiedzenia Rady został ustalony na dzień 12 lipca o godzinie 

11.00.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Porządek obrad posiedzenia Rady. 

3. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie powołania Gdańskiej Rady 

Seniorów wraz z propozycją zmian ze strony GRPP. 

4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska: 

zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska, tj. obszaru 13) ekologia i 

ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przy 

uwzględnieniu zgłoszonych uwag. 

5. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska: 

w ramach obszaru 21) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. 

6. Prezentacja Modelu na Rzecz Równego Traktowania Równości.  

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
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/ - / Izabela Chorzelska 


