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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXV posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 22 maja 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Krystyna Ejsmont, Tomasz Janikowski, Beata 
Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, 
Elżbieta Rutkowska, Katarzyna Werner, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, 
Emilia Lodzińska, 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego, 
 

Nieobecni:  

o Joanna Cwojdzińska (NU), Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Cecylia Bucikiewicz 
(NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Piotr Kryszewski(NU), Jarosław 
Marciszewski(NU), Celina Zboromirska – Bieńczak (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. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Miasta Gdańska w 2018 roku – Wydział Rozwoju Społecznego.  
4. Sprawy wniesione. 

 

 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:09. Współprzewodnicząca Beata 
Matyjaszczyk powitała uczestników, następnie przedstawiła porządek obrad oraz 
zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Nie zgłoszono spraw 
wniesionych. 

 

Ad.2 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.   

 

Ad. 3 

Magdalena Skiba przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Zwróciła m.in. uwagę na strukturę 

środków przekazanych organizacjom w ramach zadań zleconych, które miały 

podobne proporcje do tych w roku 2017, sposobie liczenia uczestników w projektach, 

wkładzie własnym oraz skomentowała spadek liczby organizacji w Gdańsku. Oceniła 

pozytywnie stabilną i partnerską współpracę samorządu z organizacjami, 
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zastrzegając jednak, że wskazane jest poszukiwanie innowacyjnych form 

współpracy. 

 

W wyniku dyskusji zgłoszono uwagi: 

 bardziej szczegółowe opisanie projektów opartych o wolontariat, 

 wykreślenie portalu dzielnicowego Biskupiej Górki, który nie jest finansowany 

ze środków publicznych, 

 jest potrzeba wzmocnienia kadr organizacji, które chciałyby sięgać po środki  

w konkursach na projekty finansowane w trybie ustawy o zdrowiu publicznym, 

 postulat uzupełnienia treści Sprawozdania o informację o stronie 

dlagdanszczan.pl, 

 istnieje ciągła potrzeba aktualnej bazy danych organizacji pozarządowych, 

 należy uzupełnić treść Sprawozdania o informacje, jakie zapotrzebowanie na 

środki zgłaszali projektodawcy w Gdańskich Funduszach: Młodzieżowym, 

Sąsiedzkim, Senioralnym. 

  

Sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie z zastrzeżeniem zgłoszonych uwag. Opinia 

Rady została poparta Uchwałą nr 1/2019. 

 

Ad.4 Spraw wniesionych nie zgłoszono.  

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
 


