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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XX posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 15 listopada 2018 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Beata Matyjaszczyk, 
Andrzej Stelmasiewicz, Joanna Cwojdzińska, Jarosław Marciszewski, Grzegorz 
Szczuka, Marcin Męczykowski, Tomasz Janikowski, Izabela Chorzelska, Barbara 
Frydrych, Katarzyna Werner 

o Celina Zboromirska – Bieńczak, Krystian Kujda, Ewa Adamska – Biuro Prezydenta 
ds. Kultury UMG 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego UMG 
o Artur Celiński – DNA Miasta, ekspert Biura Prezydenta ds. Kultury UMG 
 

Nieobecni:  

o  Żaneta Geryk (NU), Mateusz Hoppe (NU), Piotr Kryszewski (NU), Cecylia 
Bucikiewicz (NU), Beata Wierzba (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Agnieszka 
Buczyńska (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 posiedzenia Rady w dniu 10 października br.  
3. Zaopiniowanie projektów: 
3.1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację wydarzeń 

kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 

3.2 Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację działań kulturalnych 

i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2019. 

3.3 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 

szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Miasta Gdańska – zadanie wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. 

3.4 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 

szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Miasta Gdańska – zadanie regranting – Gdańskie Fundusze. 

3.5 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019. 

4. 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 – Izabela Chorzelska powitała zebranych.  

Członkowie Rady przyjęli porządek obrad z uwagą współprzewodniczącej Izabeli 

Chorzelskiej o wyłączeniu z porządku punktu 3.4, ze względu na nie otrzymanie 

dokumentu przed posiedzeniem przez Członków (z powodów technicznych). Za 

przyjęciem głosowało 10 osób, jedna osoba się wstrzymała od głosu.  

 

Podczas rozpoczęcia spotkania zabrał również głos Grzegorz Szczuka – dyrektor 

Wydziału Rozwoju Społecznego, który przypomniał członkom Rady, że na początku 

obecnej kadencji umówiono się na opiniowanie „kierunkowe”, co do idei czy zasad 

konkursu, a nie co do literalnych zapisów i korekty literówek. Przypomniał także, iż 

Rada umawiała się na opiniowanie działań Miasta w zakresie współpracy  

z organizacjami, oraz inicjowanie takich działań, a mniej na omawianie szczegółów 

konkursów. 

 

Ad.2 Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z XIX posiedzenia GRDPP, które 

się odbyło w dniu 10 października 2018 roku. 

 

Ad.3 Przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury opowiedzieli o zmianach 

wprowadzonych w systemie grantowym, w zadaniach zlecanych organizacjom 

pozarządowym w trybie otwartego naboru ofert. Zasadniczą zmianą jest podział na 

dwa konkursy – dofinansowanie działań oraz dofinansowanie wydarzeń kulturalnych. 

Ppierwszy przedmiot konkursu dotyczy zadań cyklicznych, angażujących 

mieszkańców w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, drugi natomiast finansuje 

projekty o charakterze incydentalnym, skierowanym generalnie do mieszkańców 

Gdańska.  

 

W trakcie prezentacji dokumentacji, trwała dyskusja, w wyniku której wyjaśniono 

nowy wzór oferty oraz zebrano opinie od członków Gdańskiej Rady: 

- należy stworzyć osobny załącznik do Zarządzenia, z katalogiem pytań, na które 

organizacja może odpowiedzieć przygotowując wniosek;  

- autorzy dokumentacji zadeklarowali stworzenie przykładowego wzoru wypełnionej 

oferty; 

- należy zweryfikować poziom wkładu własnego w obu konkursach, rekomendowane 

proporcje to 1% dla działań i 5% dla wydarzeń oraz dodatkowe punkty za wkład 

własny; 
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- należy zmodyfikować podstawę prawną do aktualnie obowiązującej oraz spójność 

z dokumentami strategicznymi Miasta Gdańska; 

- Ewa Adamska poprosiła o wzór ogólny Zarządzenia z obowiązującymi zapisami; 

- Izabela Chorzelska zgłosiła potrzebę ujednolicenia karty oceny o kryterium: ocena 

współpracy z Urzędem Miasta Gdańska. 

 

Postanowiono o kontynuacji dyskusji nad opinią GRDPP wobec przedmiotowej 

dokumentacji, na następnym posiedzeniu tj. 20 listopada. Do tego czasu 

przedstawiciele Biura zobowiązali się zaktualizować i uzupełnić załączniki 

Zarządzenia.  

 

Magdalena Skiba przedstawiła założenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska – zadanie wspieranie rozwoju 

społeczności lokalnych. Założenia się nie zmieniły, oprócz zlecenia zadania Klubu 

Kibica Niepełnosprawnego na trzy lata (wcześniej było to zadanie roczne) 

 

Joanna Buchholc przedstawiła założenia Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska  

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Gdańska na rok 2019. 

 

W obu przypadkach Marcin Męczykowski miał generalną uwagę o uzupełnienie opisów 

w podstawie prawnej konkursu o powołanie się na dokumenty strategiczne Miasta 

Gdańska. 

 

Oba zarządzenia zostały jednomyślnie zaopiniowane pozytywnie przy uwzględnieniu 

zgłoszonych uwag. 

 

Ad. 4 

Nikt z obecnych nie zgłosił spraw wniesionych.  

Posiedzenie zakończono o godzinie 13.00 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Porządek obrad posiedzenia Rady. 

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych  
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w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2019. 

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w 

Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019. 

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 

szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Gdańska – zadanie wspieranie rozwoju społeczności 

lokalnych. 

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019. 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Izabela Chorzelska 
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