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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXVII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 26 sierpnia 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Celina Zboromirska – Bieńczak, Izabela Chorzelska, Tomasz 
Janikowski, Piotr Kryszewski, Beata Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, Andrzej 
Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, Elżbieta Rutkowska, Katarzyna Werner, Agnieszka 
Buczyńska, Krystyna Ejsmont, Jarosław Marciszewski,  

o Grzegorz Kryger, Magdalena Skiba, Aleksandra Kulik – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Paulina Dziekan – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  
 

Nieobecni:  

o Joanna Cwojdzińska (NU), Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU),  
Katarzyna Drozd – Wiśniewska (NU), Emilia Lodzińska (NU), Elżbieta Rutkowska (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 XXVI posiedzenia GRDPP. 
3. Zaopiniowanie projektów: 

3.1.Zarządzenie PMG w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 

2019 – 2020 zadań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

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

zadań w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania: szkolenie i certyfikacja nauczycieli/ek  

z zakresu przedsiębiorczości; wspierania rozwoju społeczności lokalnej: wspieranie 

innowacji społecznych – Gdański Fundusz Innowacji. 

4. Sprawy wniesione. 

 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:10. Współprzewodniczące Izabela Chorzelska 
oraz Beata Matyjaszczyk powitały uczestników, następnie przedstawiły porządek obrad oraz 
zapytały zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Aleksandra Kulik (WRS) w ramach spraw 
wniesionych zgłosiła przedstawienie propozycji partnerstwa Miasta Gdańska  
z Fundacją Gdańską  

Ad.2 

Członkowie Rady przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia większością głosów:  

11 oddanych za przyjęciem, jeden głos wstrzymujący się. 

 

Ad. 3 

W pierwszej kolejności poddano opinii Zarządzenie PMG w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań na rzecz seniorów i osób  

z niepełnosprawnościami. 
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Marcin Męczykowski przedstawił założenia zlecenia zadań z zakresu konkursu. Podkreślił 

genezę konkursu a mianowicie dodatkowych środków z programu „Za życiem” przyznanych 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresatami działań będą seniorzy, 

którzy są osobami niesamodzielnymi. Podczas dyskusji pytano o sposób promocji, ewaluacji 

oraz rozliczenia drobnych remontów. 

 

Członkowie Rady jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie projekt Zarządzenia przygotowany 

przez MOPR. 

 

W drugiej kolejności przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawili założenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w latach zadań w zakresie: edukacji, oświaty  

i wychowania: szkolenie i certyfikacja nauczycieli/ek z zakresu przedsiębiorczości; 

wspierania rozwoju społeczności lokalnej: wspieranie innowacji społecznych – Gdański 

Fundusz Innowacji. Zgłoszono pewne propozycje odnośnie komponentu, skierowanego do 

nauczycieli, m.in.: 

 określenie, kto otrzyma certyfikat – szkoła, czy nauczyciele, 

 wskazanie rezultatu mierzącego zbudowanie sieci. 

W drugim komponencie konkursu, którego celem jest wybór operatora, zgłoszono 

propozycje: 

 uzupełnienie rezultatów o charakterze jakościowym, 

 uzupełnienie informacji o kontekście Funduszu, 

 wskazanie minimalnej liczby godzin wsparcia. 

 

Projekt zarządzenia został skierowany do poprawy i ponownej weryfikacji. 

 

Ad. 4 W ramach spraw wniesionych, przedstawiono propozycję projektu partnerskiego, który 

Fundacja Gdańska planuje złożyć w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska do Programu 

Edukacja (fin. Europejski Obszar Gospodarczy). Przewiduje praktyczne przeszkolenie 

młodzieży pod kątem zawodu szkutnik – wg metody historycznych łodzi oraz współpracę 

międzynarodową w ramach wizyt studyjnych. 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali propozycję Miasta Gdańska w tym projekcie 

partnerskim, większością głosów: 11 oddanych „za”, jeden głos wstrzymujący. 

 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
Katarzyna Werner  
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
Beata Matyjaszczyk 
 


