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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XIX posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 9 listopada 2018 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Piotr Kryszewski, Mateusz Hoppe, Beata 
Matyjaszczyk, Andrzej Stelmasiewicz, Marcin Męczykowski, Katarzyna Werner, 
Agnieszka Buczyńska, Joanna Cwojdzińska, Anna Kobiela – Kanaan, Izabela 
Chorzelska, Barbara Frydrych, Jarosław Marciszewski 

o Agnieszka Korzeniowska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
 

Nieobecni:  

o Tomasz Janikowski (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Beata Wierzba (NU), Tomasz 
Janikowski (NU), Żaneta Geryk (NU), Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Grzegorz 
Szczuka (NU) 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów: 

2.1 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami  
są mieszkańcy Gdańska. 
2.2 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami 
są mieszkańcy Gdańska. 

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

Ad.1.Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11:20. 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,  

 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem 

zgłoszonych uwag. 
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Ad.2 

Pan Marcin Męczykowski, z ramienia MOPR przedstawił założenia obu Zarządzeń 

ogłaszających otwarte konkursy ofert na zlecenie: 

1. zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami  
są mieszkańcy Gdańska. 

2. zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 
 

 

Prezentacji Zarządzenia towarzyszyły prośby o uszczegółowienie zapisów oraz 

zgłaszanie uwag do kolejnych części projektu, a w szczególności: 

⎯ stosowanie wyrażenia „klub dla młodzieży” zamiast „klub młodzieżowy” oraz 

stosowanie zapisu „placówka nie powinna przyjmować więcej niż … liczby 

uczestników” 

⎯ Beata Matyjaszczyk zasugerowała poziom 15% dla kosztów obsługi 

⎯ powinna być podana podstawa prawna do oczekiwania załączenia 

zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego; 

⎯ w zakresie usługi wytchnieniowej Joanna Cwojdzińska prosiła o podkreślenie 

priorytetu osób niesamodzielnych (nie wychodzących z domu) 

⎯ zaproponowano stosowanie wyrażenia „poradnictwo specjalistyczne” zamiast 

„usługa psychologiczna” co jest bardziej przystępne dla uczestników  

i zapewnia oferentom większą elastyczność.    

⎯ dyskutowano ponadto na temat ryczałtowego rozliczenia kosztów obsługi- 

Izabela Chorzelska poinformowała zebranych, że brakuje stanowiska w pionie 

finansowym UMG w tym zakresie.  

 

W wyniku dyskusji, członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 

Zarządzenia przy uwzględnieniu zgłoszonych uwag (9 głosów za przyjęciem 

pozytywnej opinii).  

 

Ad.3 

W ramach spraw wniesionych Beata Matyjaszczyk przedstawiła założenia programu 

spotkania plenarnego organizacji pozarządowych, w tym przebieg i temat 

warsztatów.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Porządek obrad posiedzenia Rady. 
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3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami  
są mieszkańcy Gdańska. 

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których 

adresatami są mieszkańcy Gdańska Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
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