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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXIV posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 24 kwietnia 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Krystyna Ejsmont, Tomasz Janikowski, Beata 
Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, 
Elżbieta Rutkowska, Katarzyna Werner, Celina Zboromirska – Bieńczak. 

o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
o Renata Wypasek – dyrektor Pomorskich Szkół Budownictwa 
o Agnieszka Mazurek – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego 
o Izabela Sierańska, Agnieszka Huelle – Wydział Rozwoju Społecznego 
 

Nieobecni:  

o  Izabela Chorzelska (NU), Agnieszka Buczyńska (NU), Joanna Cwojdzińska (NU),  
Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – 
Kanaan (NU), Piotr Kryszewski(NU), Jarosław Marciszewski(NU), Emilia Lodzińska 
(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 XXIV posiedzenia GRDPP. 

3. Informacja nt. Apelu na rzecz frekwencji wyborczej.  

4. Zaopiniowanie projektów: 

4.1. Zarządzenie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację  

w latach 2019-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami – MOPR 

4.2. Zarządzenie: ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na 

realizację planowanej II edycji projektu w trybie pozakonkursowym w 

ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, 

Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś 5 RPO 2014 – 2020 – WRS - CKZiU 

5. Nagroda PMG im. L. Bądkowskiego – informacja.  

6. Wytypowanie dwóch członków z grona GRDPP do Komisji ds. rozpatrywania 

wniosków o użyczenie lokali komunalnych. 

 
Ad. 1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:12. Współprzewodnicząca Beata 
Matyjaszczyk powitała uczestników, następnie przedstawiła porządek obrad oraz 
zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Zgłoszono: 

 Zarządzenie: ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na 
realizację planowanej II edycji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach 
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Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 
Aktywizacja zawodowa, Oś 5 RPO 2014 – 2020 – WRS – PSB. 

Ponadto przyjęto zmianę porządku obrad, tak rozpocząć od punktu 4 aby 

przedstawicielka Państwowych Szkół Budownictwa mogła zebrać opinię wspólnie z 

przedstawicielką Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Członkowie 

Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez zgłoszenia uwag. 

 

Ad.2 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.   

 

Ad. 3 

Pominięto z uwagi na ustalenia opisane powyżej (Ad.1). 

 

Ad.4 

Przedstawiono projekty naboru partnerów oraz założenia projektów ZIT w ramach 

których, konkursy na partnera się odbywają. Pojawiły się ze strony członków Rady 

pytania, m.in.: 

- terminy rozstrzygnięcia konkursu, realizacji projektu. 

- precyzyjnie określone zadania lidera, partnera, 

- uwzględnienie informacji o środkach zaradczych w przypadku braku pozytywnej 
opinii o projekcie w procedurze RPO UMWP 

- możliwość udziału organizacji kościelnych 

- wysoką punktację za wkład własny finansowy, przy braku określenia minimum 
procentowego – rekomendacja, aby to było nie więcej niż 5% 

- informacje o wskaźnikach jakie będą oczekiwane do osiągnięcia przez partnerów 

Zarekomendowano uzupełnienie powyższych informacji, oraz poprawki przy opisie 
kompetencji wobec zespołu partnera (sprzeczne z wytycznymi unijnymi a dokładnie 
zasadą konkurencyjności) i odstąpienie od oceny wkładu własnego w punktacji. 

 

Obie dokumentacje – CKZiU oraz PSB, zostały zaopiniowane pozytywnie,  
z zastrzeżeniem wprowadzenia przyjętych uwag. Poprawione warunki naboru, 
zostaną rozesłane do członków Rady.  

 

Następnie przedstawiciele MOPR zaprezentowali ogłoszenie otwartego konkursu 

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

rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszone uwagi  

i zastrzeżenia: 

- należy uwzględnić minimalny zakres działania świetlicy 

- zadania nie powinny się pokrywać z projektem dotowanym przez WRS 

- sugestia zmiany nazwy zadania ze względu na obostrzenia (vide świetlica) na nazwę 

„zajęcia” 
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Przedstawiciele MOPR potwierdzili konsultacje z Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

która wyraziła opinię na temat podziału środków, natomiast zapisy konkursu 

wynikają wprost z Rozporządzenia.  

Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie dokumentację zarządzenia 

MOPR.  

 

Ad. 5 

Ustalono termin posiedzenia Kapituły Nagrody im. L. Bądkowskiego na godzinę 13.00 

w dniu 22 maja 

 

Ad. 6  

Wytypowano dwóch członków Rady: Tomasza Janikowskiego i Marcina 

Męczykowskiego. 

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  

 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
 


