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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XVII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 28 września 2018 roku 

 
Obecni: 
o członkowie i członkinie Rady: Żaneta Geryk, Katarzyna Drozd – Wiśniewska, 

Mateusz Hoppe, Beata Matyjaszczyk, Andrzej Stelmasiewicz, Marcin Męczykowski, 
Grzegorz Szczuka, Katarzyna Werner, Agnieszka Buczyńska, Joanna Cwojdzińska, 
Anna Kobiela – Kanaan 

o Adam Lisowski – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
 
Nieobecni:  
o  Piotr Kryszewski(NU),  Tomasz Janikowski (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), 

Jarosław Marciszewski (NU), (NU), Beata Wierzba (NU), Tomasz Janikowski (NU), 
Izabela Chorzelska (NU), Barbara Frydrych (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 XVI posiedzenia GRDPP w dniu 4 września 2018 roku. 
3. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

4. Sprawy wniesione. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.1.Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:10. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego – Beata Matyjaszczyk powitała zebranych.  

W porządku obrad: 
a) dodano jako „sprawy wniesione”: 

- Beata Matyjaszczyk: omówienie corocznego spotkania plenarnego  
z organizacjami pozarządowymi, informację o zmianie zasad przyznawania 
środków przez Biuro Prezydenta ds. Kultury, omówienie projektu nowych 
wzorów ofert.  

 
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 
zgłoszonych uwag. 
 
Ad.2 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z XVI posiedzenia GRDPP, które się 
odbyło w dniu 4 września 2018 roku. 
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Ad.3 

Pan Adam Lisowski, z ramienia MOPR przedstawił projekt Zarządzenia, uzasadniając 
jego zapisy w odniesieniu do nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, zm.: 
z 2018 r. poz. 1467). 
 
Prezentacji Zarządzenia towarzyszyło zgłaszanie uwag do kolejnych części projektu, 
a w szczególności: 

 brak zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO) – wg 
A.Lisowskiego takie zapisy zawarte będą w projekcie umowy  
z beneficjentem. 

 dyskusja na temat wskazanej minimalnej liczby godzin porad prawnych – 
członkowie GRDPP wskazali na ryzyko nieopłacalności projektu z punktu 
widzenia stawek rynkowych dla tego rodzaju poradnictwa. 

 katalog kosztów kwalifikowalnych wymagał aktualizacji i dostosowania do 
przedmiotu konkursu. 

 kwestia edukacji prawnej: rekomendowano usunięcie tego aspektu  
w ogólnej ocenie merytorycznej projektu.   
 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia przy 
uwzględnieniu zgłoszonych uwag (9 głosów za przyjęciem pozytywnej opinii).  
 

Ze względu na szczegółowe omawianie Zarządzenia, posiedzenie zakończono  
o godzinie 11:50 bez omówienia spraw wniesionych. 
 
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 roku 2019 zadań z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 
 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 


