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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXVI posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 24 lipca 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady:, Celina Zboromirska – Bieńczak, Izabela Chorzelska, Emilia 
Lodzińska, Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Tomasz Janikowski, Piotr Kryszewski, Beata 
Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, Elżbieta 
Rutkowska, Katarzyna Werner 

o Mirella Doszczak – Wydział Gospodarki Komunalnej, 
o Magdalena Skiba, Iwona Filipiuk – Wydział Rozwoju Społecznego, 
o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  
 

Nieobecni:  

o Joanna Cwojdzińska (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Jarosław 
Marciszewski(NU), Krystyna Ejsmont(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 XXV posiedzenia GRDPP. 
3. Zaopiniowanie projektów: 

3.1.Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 

pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych  w zasobach Towarzystw Budownictwa 

Społecznego – Wydział Gospodarki Komunalnej UMG 

3.2 Zarządzenia PMG w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 

2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej (opieka wytchnieniowa) – MOPR 

4. Zaopiniowanie wniosku o powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego „Młodzi  

w Mieście”  

5. Informacja nt. przygotowania Programu Współpracy Miasta Gdańska  

z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.  

6. Sprawy wniesione. 

 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 14:45. Współprzewodnicząca Beata Matyjaszczyk 
powitała uczestników, następnie przedstawiła porządek obrad oraz zapytała zebranych  
o zgłoszenie spraw wniesionych. Katarzyna Drozd – Wiśniewska w ramach spraw wniesionych 
zgłosiła zaproszenie do udziału w Metropolitalnych Zespołach Roboczych. Członkowie Rady 
przyjęli porządek obrad.  

Ad.2 

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.   
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Ad. 3 

W pierwszej kolejności poddano opinii Zarządzenie PMG w sprawie ogłoszenia otwartego 

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

wytchnieniowa). 

 

Marcin Męczykowski przedstawił założenia zlecenia zadań z zakresu konkursu. Zwrócił uwagę 

m.in. na zapisy wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Takie wymogi wynikające 

wprost z interpretacji prawa przez Ministerstwo Rodziny, na przykład dotyczą obostrzeń 

wobec kadry pracującej przy opiece wytchnieniowej (jak np. wykształcenie pedagogiczne).  

 

Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt Zarządzenia przygotowany 

przez MOPR 

 

W drugiej kolejności przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawili projekt 

Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 

pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 

 

W trakcie dyskusji pytano i wyjaśniano następujące kwestie: 

 dziedziczenie prawa do lokalu przez dzieci najemców; 

 różnice pomiędzy mieszkaniami chronionymi i wspomaganymi; 

 najemców wiąże umowa cywilno – prawna; 

 obsługa techniczna wniosków w związku z dużą skalą zapytań; 

 system kontroli dochodów i majątku w związku z zmianą ustawy – oświadczenia, które 

będą dotyczyć nowych najemców; 

 

Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt Uchwały przygotowany 

przez Wydział Gospodarki Komunalnej.  

 

 

Ad.4 Beata Matyjaszczyk przedstawiła założenia i przesłanki powołania Zespołu Dialogu 

Obywatelskiego „Młodzi w Mieście”. Zespół z założenia będzie gremium otwartym na 

wszystkich chętnych w działalności obywatelskiej na rzecz gdańskiej młodzieży. Członkowie 

Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie wniosek o powołanie Zespołu.  

Ad. 5 Magdalena Skiba wspólnie z Katarzyną Werner przedstawiły aktualny stan prac nad 

przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi  

w 2020 roku. Podsumowały również spotkanie otwarte dla organizacji pozarządowych, które 

odbyło się 10 lipca br. Ustalono wspólnie z członkami Rady, że następne spotkanie 

konsultacyjne na wybrany temat, odbędzie się 22 sierpnia.  

Ad. 6 W ramach spraw wniesionych Katarzyna Drozd Wiśniewska przedstawiła zaproszenie 

do udziału we współtworzeniu Strategii Rozwoju Województwa po 2020 roku. Powołane 

zostały Metropolitalne Zespoły Robocze, które będą miały swoją pierwszą turę spotkań  

w dniach 5-9 sierpnia. Treść zaproszenia zostanie przekazana członkom Rady poprzez email.  
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Na koniec posiedzenia Izabela Chorzelska poinformowała o zbliżających się konkursach 

ogłaszanych przez Wydział Rozwoju Społecznego – profilaktyczny i w obszarze wsparcia 

prokreacji oraz zlecenie szczepień HPV.  

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
/ - / Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
/ - / Beata Matyjaszczyk 
 


