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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XVI posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 4 września 2018 roku 

 

Obecni: 

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

o Magdalena Skiba- Wydział Rozwoju Społecznego UMG 
o Celina Zboromirska – Bieńczak, Krystian Kujda – Biuro Prezydenta ds. Kultury 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), Żaneta Geryk (NU), Beata Wierzba (NN), Tomasz 
Janikowski (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 XV posiedzenia GRDPP w dniu 18 czerwca 2018 roku. 

3. Prezentacja wyników konsultacji Programu współpracy miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. 

4. Zaopiniowanie Programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi w 2019 roku. 

5. Sprawy wniesione. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13:20. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego – Beata Matyjaszczyk powitała zebranych.  

W porządku obrad: 

a) dodano jako „sprawy wniesione”: 

- Beata Matyjaszczyk: kwestia wyborów reprezentantów gdańskich organizacji 

pozarządowych do Gdańskiej Rady Seniorów. 

- Katarzyna Werner: ustalenie terminów następnych posiedzeń. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 
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Ad.2 

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

odbyło w dniu 18 czerwca 2018 roku. 

 

Ad.3 

Magdalena Skiba przedstawiła przebieg konsultacji Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w okresie od czerwca do sierpnia 

br tj: 

12 lipca spotkanie plenarne z organizacjami pozarządowymi na temat: 

• wyzwań strategicznych, 

• udziału przedstawicieli organizacji w komisjach konkursowych, 

• promocji i komunikacji pomiędzy miastem, mieszkańcami  

a organizacjami, 

• zadań Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

23 lipca spotkanie plenarne z organizacjami pozarządowymi na temat: 

• organizacji pracy komisji konkursowych i udziału przedstawicieli NGO 

30 lipca spotkanie na temat: 

• systemu wsparcia organizacji pozarządowych. 

oraz Konsultacje zapisów poprzez formularz on-line od 13 do 27 sierpnia br. 

Podsumowanie spotkań plenarnych znajduje się w załączniku nr 3. 

 

Następnie poddano dyskusji uwagi zgłoszone w formularzu on – line. W odniesieniu 

do większości zgłoszeń, członkowie Rady byli jednomyślni co do zajętego stanowiska. 

Poddano natomiast głosowaniu zgłoszenie nr 1 (Załącznik nr 4) tj. stanowisko wobec 

zgłoszonego „braku w programie wsparcia dla kombatantów, organizacji 

kombatanckich: finansowego, organizacyjnego” – za przyjęciem pozytywnej opinii 

głosowało 7 osób, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

 

W Załączniku nr 4 znajduje się podsumowanie opinii GRDPP na temat zgłoszonych 

zmian w Programie, wraz z uzasadnieniem. 

 

Izabela Chorzelska zaproponowała zmianę w treści programu, dotyczącą składu 

komisji konkursowych przy zlecaniu zadań w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym.  

 

Ponadto w toku dyskusji członków Rady nad treścią Programu, pojawiły się 

następujące postulaty nie związane wprost z treścią Programu: 

- Katarzyna Drozd – Wiśniewska prosi o uwzględnienie w opisie przedmiotu konkursu 

powołania na cele Strategii Rozwoju Miasta - Gdańsk 2030 oraz Programy Operacyjne. 

- Grzegorz Szczuka: w przypadku procedury organizacji konkursu w trybie ustawy o 

zdrowiu publicznym, należy ujednolicić tryb oceny formalnej do obowiązującej np. 

w konkursach organizowanych przez WRS w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie tj. w oparciu o system elektroniczny Witkac.  
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Ad.4 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Program współpracy Miasta 

Gdańska w 2019 roku przy uwzględnieniu zgłoszonych uwag, co poparto przyjęciem 

stosownej uchwały nr 2/2018. 

 

 

Ad. 5  

W ramach spraw wniesionych, przedyskutowano następujące kwestie: 

 

1) Izabela Chorzelska zreferowała kwestię terminu wyborów do Gdańskiej Rady 

Seniorów tj. datę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Gdańska na 10 

października br 

2) na wniosek Sekretarz Rady, ustalono następne terminy posiedzeń GRDPP: 

28.09 o 10.00, 10.10 o 10.00, 26.10 o 10.00.  

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14:50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Porządek obrad posiedzenia Rady. 

3. Podsumowanie konsultacyjnych spotkań plenarnych  

4. Raport z przeprowadzonych konsultacji on-line 

5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Gdańska w 2019 

roku. 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
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