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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXIX posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 29 października 2019 roku 

 

Obecni: 

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

o Anna Gaj - Sokołowska – Wydział Rozwoju Społecznego, 
o Agnieszka Korzeniowska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
o Edyta Kołakowska - Wydział Rozwoju Społecznego. 
 

Nieobecni:  

Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Katarzyna Werner (NU), Joanna 
Cwojdzińska (NU), Krystyna Ejsmont (NU), Agnieszka Buczyńska (NU), Grzegorz Szczuka 
(NU). 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów: 
3.1 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w latach 2020-2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.  
(23 zadania) 
3.2 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z 
zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na rok 2020 (3 zadania)  
3.3 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na 

rok 2020 (edukacja zdrowotna, rehabilitacja, redukcja szkód) 

3.4 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania nr 4.6  

z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Przeprowadzenie badań) 

4. Sprawy wniesione: 

4.1 Projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Gdańska na lata 2020-2024. 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:10.  

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała uczestników, następnie przedstawiła 
porządek obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Jednogłośnie 
przyjęto porządek obrad. 
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Ad.2 

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie przesłany wcześniej protokół z obrad w dniu  

1 października br.  

 

Ad. 3 

W pierwszej kolejności poddano opinii Projekt  Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w latach 2020-2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.  

(23 zadania). 

Przedstawiciel MOPR przedstawił szczegółowo treść zarządzenia: przedmiot konkursu oraz 

warunków wobec ofert. Przy omawianiu zadania nr II pytania dotyczyły dookreślenia stawek 

i wskaźników oraz czy wymagane będzie od oferentów zbieranie aktualnych informacji  

z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zadania nr III zgłaszano uwagi w kwestii 

kalkulowania liczby godzin, konsultacji i zasady rozliczania proporcjonalności. 

W świetle zgłoszonych uwag, przyjęto iż projekt zostanie rozesłany do członków Rady  

w trybie opinii obiegowej po uwzględnieniu wniesionych poprawek.  

 

Następnie omówiono projekty zarządzeń w sprawie: 

1) ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 

prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 

(edukacja zdrowotna, rehabilitacja, redukcja szkód) oraz  

2) ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania nr 4.6 z zakresu zdrowia publicznego 

prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 

(Przeprowadzenie badań) 

 

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie powyższe projekty, w oparciu o krótką dyskusję  

– z uwagi, na fakt iż treść zarządzeń wynika wprost z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska  

na rok 2020.  

 

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

Ustalono, że wstępnie omówiony projekt wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 zostanie przesłany  

do członków Rady w trybie opinii obiegowej.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
Katarzyna Werner  

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
Izabela Chorzelska 
 


