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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXIII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 14 marca 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Agnieszka Buczyńska, Joanna Cwojdzińska, 
Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Tomasz Janikowski, Beata Matyjaszczyk, Andrzej 
Stelmasiewicz, Piotr Kryszewski, Katarzyna Werner, Jarosław Marciszewski, Emilia 
Lodzińska, Elżbieta Rutkowska, Krystyna Ejsmont.  

o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
o Ewa Kamińska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych 
 

Nieobecni:  

o  Izabela Chorzelska (NU), Grzegorz Szczuka (NU), Marcin Męczykowski (NU),  
Celina Zboromirska – Bieńczak (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – 
Kanaan (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 XXII posiedzenia GRDPP. 
3. Weryfikacja i przyjęcie dokumentów nominacyjnych – Nagroda im. L. 

Bądkowskiego za 2018 rok. 
4. Promocja Nagrody im. L.Bądkowskiego oraz organizacja Gali wręczenia w 2019 

roku – dyskusja. 
5. Informacja na temat dokumentów opiniowanych w trybie obiegowym. 
6. Sprawy wniesione. 
 
Ad.1.Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:10. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego – Beata Matyjaszczyk powitała zebranych. 

Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw 
wniesionych. Zgłoszono: 

 zaopiniowanie projektu Zarządzenia MOPR w zakresie zlecenia zadań: 

I. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych. 
II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania 

          rozproszone ze wsparciem”. 
      III. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu 
na 
           Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023. 

 zaopiniowanie reprezentacji GRDPP (z ramienia organizacji pozarządowej)  
w zespole konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego 2020 

 zaopiniowanie wsparcia inicjatywy na rzecz uczczenia pamięci L. 
Bądkowskiego. 
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Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez zgłoszenia uwag. 

 

Ad.2 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli protokoły z poprzedniego posiedzenia.   

 

Ad.3 

Przedstawiono projekty regulaminu i wniosków nominacyjnych, przygotowanych 

przez Sekretarz GRDPP. Omówiono i zaakceptowano uwagi zgłoszone przez mecenasa 

Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Dokumenty zostaną przesłane do zaopiniowania 

drogą elektroniczną, po ostatecznym zaakceptowaniu przez radcę WRS pod kątem 

formalno-prawnym Regulaminu, wniosków nominacyjnych i zarządzeń.  

 

Ad.4 

Przedstawiono aktualny status uzgodnień kwestii promocji Nagrody oraz Gali. 

Promocja Nagrody oraz laureatów, odbędzie się przy wsparciu z budżetu WRS  

i będzie odbywać się w ramach kampanii promującej Tydzień Wolności. Ponadto, 

podczas Tygodnia odbędzie się Gala wręczenia Nagród im. L. Bądkowskiego.  

W wyniku dyskusji, ustalono powołanie zespołu roboczego GRDPP, który mógłby się 

włączyć w konsultacje promocji Nagrody i Gali. Zebrano wstępne deklaracje 

zaangażowania członków Rady. Dokładniejsze ustalenia odnośnie prac grupy 

roboczej, powstaną po 25 marca br., kiedy Biuro PMG ds. Promocji i Marki Miasta 

zakończy etap przygotowań Tygodnia Wolności.  

 

Ad.5 

Z uwagi na ilość spraw wniesionych i ograniczony czas członków Rady, nie 

zaprezentowano informacji o dokumentach zaopiniowanych w trybie obiegowym (w 

minionym miesiącu). 

 

Ad.6 Sprawy wniesione: 
 

 Członkowie Rady przychylnie odnieśli się do kwestii zaopiniowania wsparcia 
inicjatywy na rzecz uczczenia pamięci L. Bądkowskiego, którą zaproponowała 
koalicja: wniosek Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego, Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970  
w Gdańsku, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Gdański. 
Zaproponowano aby w trybie obiegowym przyjąć uchwałę rekomendującą 
propozycję koalicji.  
 

 Przedstawicielka MOPR przedstawiła założenia Zarządzenia PMG w zakresie 
zlecenia zadań: 

I. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych. 
II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Mieszkania 

          rozproszone ze wsparciem”. 
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      III. Prowadzenie Gdańskiego Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu 
na 
           Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023. 
Dokument i założenia w nim zawarte zostały poddane szerokiej dyskusji. Zgłoszono 
szereg uwag jak np. usunięcie założenia o podnoszeniu kompetencji przez osoby 
starsze, wobec który możemy na tym etapie wiekowym oczekiwać utrzymania 
samodzielności. Dyskutowano o potrzebie zaakcentowania zakończenia opieki 
asystenckiej, jej ewentualnej kontynuacji (po zakończeniu projektu) oraz o roli 
asystenta. Rozmawiano również o kosztach utrzymania mieszkania ze wsparciem 
oraz o wysokości środków przeznaczonych na ten cel.  
 
Podsumowując, członkowie Rady dostrzegli potrzebę dopisania stworzenia 
rekomendacji do dalszego wsparcia beneficjenta objętego wsparciem w kończącym 
się projekcie (dla np. następnego operatora/asystenta), uzupełnienie celu wsparcia 
i sposobu rozliczenia. Podkreślono, że środki przewidziane w konkursie, są 
niewystarczające w przeliczeniu na beneficjenta i koszty utrzymania mieszkania oraz 
dodatkowe usługi (jak np. wsparcie psychologiczne). Przedstawicielka MOPR 
zadeklarowała niezwłoczne przesłanie zmodyfikowanego Zarządzenia, do 
zaopiniowania w trybie obiegowym.  
 

 zaopiniowanie reprezentacji GRDPP (z ramienia organizacji pozarządowej)  
w zespole konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego 2020 

W wyniku dyskusji, zarekomendowano kandydaturę Beaty Matyjaszczyk.  

 
 

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
 


