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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXVIII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 1 października 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Celina Zboromirska – Bieńczak, Izabela Chorzelska, Tomasz 
Janikowski, Piotr Kryszewski, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz 
Szczuka, , Katarzyna Werner, Agnieszka Buczyńska, Krystyna Ejsmont, Joanna 
Cwojdzińska Katarzyna Drozd – Wiśniewska Emilia Lodzińska 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Gabriela Gloc – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  
 

Nieobecni:  

o Jarosław Marciszewski, (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NN),  
Elżbieta Rutkowska (NU), Beata Matyjaszczyk (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 XXVII posiedzenia GRDPP. 
3. Zaopiniowanie projektów: 
3.1 Projekt uchwały RMG o zmianie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska  
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 – 2020.  
3.2 Projekt uchwały RMG o przyjęciu Programu Współpracy Miasta Gdańska  
z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.  
4. Sprawy wniesione: 
4.1 Projekt Zarządzenia PMG w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:04.  

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała uczestników, następnie przedstawiła 
porządek obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Pojawiły się trzy 
postulaty: omówienie konkursu ofert MOPR, wyjaśnienie zasad użyczania lokali w 2020 roku 
oraz dyskusja na temat domów sąsiedzkich. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. 

Ad.2 

Członkowie Rady poddali dyskusji przesłany uprzednio protokół z minionego posiedzenia  

i zgłosili dwie uwagi do jego treści.  Protokół został przyjęty jednogłośnie z uwzględnieniem 

wprowadzonych uwag.  

 

Ad. 3 

W pierwszej kolejności poddano opinii Projekt uchwały RMG o zmianie Wieloletniego 

Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 – 2020. 

Przedstawicielka WRS omówiła genezę zmian redakcyjnych w Programie Wieloletnim, które 

zostały wprowadzone w paragrafie 3. Zmiana powstała w trybie uzgodnień z partnerami 

społecznymi. Członkowie Rady zaproponowali poprawki redakcyjne (likwidację „ust.1” oraz 
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poprawka literówki). Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt 

Uchwały RMG, poprzez przyjęcie Uchwały Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

nr 3/2019 o pozytywnym zaopiniowaniu zmian do Wieloletniego Programu. 

 

W drugiej kolejności przedstawicielki WRS przedstawiły przebieg przygotowania rocznego 

Programu współpracy na 2020 rok oraz zasadnicze zmiany w dokumencie. Opowiedziały  

o zmianach w paragrafie na temat zasad współpracy, współpracy finansowej oraz zapisie 

dotyczącym zasad organizacji konkursów. Najważniejsze to wprowadzenie zasad równości 

szans i zrównoważonego rozwoju w kontekście współpracy, co ma wpływ na warunki 

konkursów. Podkreślono, że zastosowanie tych zasad, przebiegać będzie w sposób 

ewolucyjny i edukacyjny.  

 

W toku dyskusji wprowadzono zmiany redakcyjne, w szczególności: definicja konkursu ofert 

z punktu widzenia Ustawy o pożytku i Ustawy o zdrowiu publicznym, cel Programu, 

publikacja sprawozdania, nazwy jednostek miejskich, które ogłaszają konkursy ofert, 

definicje zasad współpracy.  

 

Podczas dyskusji o zasadzie zrównoważonego rozwoju, pojawił się postulat, aby w konkursie 

zlecającym operatorom Gdańskich Funduszy zadanie regrantingu, uwzględnić budżet na 

zakupy pakietów (do wykorzystania podczas festynów) z innego tworzywa niż jednorazowy 

plastik.  

 

Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt Uchwały RMG, poprzez 

przyjęcie Uchwały Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nr 2/2019  

o pozytywnym zaopiniowaniu rocznego Programu współpracy Miasta Gdańska 

 z Organizacjami Pozarządowymi, z omówionymi i przyjętymi zmianami. 

 

Ad. 4 W ramach spraw wniesionych, poruszono następujące kwestie: 

1) przedstawicielka GROP jest zaniepokojona faktem, iż dotychczasowe umowy 

wieloletnie z organizacjami, w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 

Społecznego, są kontynuowane w ramach umów 3-4 miesięcznych tj. do końca 2019. 

Z uwagi na dylematy związane z projektowaniem budżetu na 2020 rok, prosi  

o komentarz. Przedstawiciel WGK przekazał następującą informację: zmiana 

podyktowana jest nowelizacją Ustawy o ochronie praw lokatorów, która pozwala na 

wykorzystanie zasobów komunalnych na cele inne niż lokalowe. Ponadto 

zaproponowana zostanie Radzie Miasta Gdańska wprowadzenie minimalnej opłaty za 

użyczenie mieszkania, czyli 4zł/m kw w mieszkaniu wspomaganym. Zostało to 

skonsultowane z MOPR. Zmiany wejdą najprawdopobniej od stycznia wraz z nowymi 

umowami/aneksami.  

2) Przedstawienie projektu Zarządzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 
2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z mediacją i realizacją 
edukacji prawnej. Nowe zapisy: pomoc prawna dla osób doświadczających 
przemocy, przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej, edukacja prawna. Ponadto 
zapis umożliwiający sprofilowanie dyżuru pod kątem mediacji. Wyjaśniono, 
które zapisy wynikają wprost z ustawy. Ustalono, że projekt Zarządzenia 



Strona 3 z 3 

zostanie rozesłany do wszystkich członków Rady, w celu zaopiniowania  
w trybie obiegowym.  

3) Przedstawiciel Rady zaproponował rozmowę o roli Domów Sąsiedzkich w Gdańsku  

i wsparcie aktywnych mieszkańców Gdańska podczas osobnego spotkania.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
(-) Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
(-) Izabela Chorzelska 
 


