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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXX posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 21 listopada 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Joanna Cwojdzińska, Celina Zboromirska – Bieńczak, 
Tomasz Janikowski, Piotr Kryszewski, Marcin Męczykowski, Andrzej Stelmasiewicz, Emilia 
Lodzińska, Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Jarosław Marciszewski, Beata Matyjaszczyk, 
Elżbieta Rutkowska, Krystyna Ejsmont, Katarzyna Werner. 

o Magdalena Skiba - Wydział Rozwoju Społecznego, 
o Michał Pielechowski. 
 

Nieobecni:  

Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Agnieszka Buczyńska (NU), 
Grzegorz Szczuka (NU), Izabela Chorzelska (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 XXIX posiedzenia GRDPP. 

3. Zaopiniowanie projektów: 

3.1 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

zadań wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020”: konkurs ogólny; 

3.2 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

zadań wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020”: działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych; 

3.3 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

zadań wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020”: Gdańskie Fundusze (regranting). 

4. Sprawy wniesione: 

4.1 Informacja na temat pisma przekazanego przez pełnomocnika Stowarzyszenia Monar. 

 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 9:15. 

Współprzewodnicząca Beata Matyjaszczyk powitała uczestników, następnie przedstawiła 
porządek obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Sekretarz zgłosiła 
jedną sprawę, o której już informowała w rozesłanym wcześniej porządku obrad. 
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany przebieg spotkania. 

 
Ad.2 

Członkowie Rady przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia większością głosów:  

11 oddanych za przyjęciem, jeden głos wstrzymujący się. 

 



Strona 2 z 3 

Ad. 3 

W pierwszej kolejności przedstawiono projekt Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”: „konkurs ogólny” z zakresu1: 

 

10) edukacji, oświaty i wychowania, 

15) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, 

17) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

18) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

19) promocji i organizacji wolontariatu, 

20) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 

21) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (WRS), 

22) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 
a) wspierania realizacji inicjatyw społecznych na Wyspie Sobieszewskiej w związku  
z realizacją Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 r., 

27) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

Następnie przedstawiciele WRS przedstawili szczegółowo założenia pozostałych dwóch 

projektów: Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań 

wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020”: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (domy i kluby 

sąsiedzkie); oraz Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań wskazanych w „Programie współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”: Gdańskie Fundusze (regranting). 

 

Przedstawiciele WRS odpowiadali na pytania precyzujące członków i członkiń Rady, takich 
jak: 

- zakres konkursu: poziom szczegółowości zależy od przedmiotu i wymogów nowej oferty, 
inny poziom wymogów będzie w konserwacji placów zabaw, a inny w konkursie na centra 
lokalne; 

- rekomendacja: tam gdzie wymagane lub wskazane jest partnerstwo – należy napisać 
wprost; 

- należy zweryfikować cele operacyjne we wszystkich zadaniach; 

- dyskusja o dostępności usług oferowanych w konkursach pod kątem potrzeb osób 
niepełnosprawnych – rekomendowana zmiana punktacji i przeformułowanie treści kryterium; 

- dyskusja o wzorach regulaminu dla przyszłego operatora Gdańskiego Funduszu: 
przedstawiciele WRS wyjaśnili, że jest to wzór, który może być uzupełniony przez oferenta 
o dodatkowe zapisy. Ostateczny dokument powstanie jako załącznik o dofinansowanie 
wniosku. 

                                                           
1 numery przy nazwach zadań, odpowiadają numerom zadań w Programie Współpracy Miasta Gdańska  
z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.  
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Członkowie Rady zgodzili się co do rekomendacji, że sekretariat GROP powinien otrzymać 

większe dofinansowanie, a co za tym idzie, alokacja na konkurs powinna zostać zwiększona. 

 

Omówienie założeń/ konkursów, które są tak ważne dla wsparcia gdańskiego trzeciego 

sektora, spowodowało generalną dyskusję o tym, jak Miasto Gdańsk wspiera organizację  

i aktywność obywatelską. Przedstawicielka WRS zaproponowała kontynuację rozmów na ten 

temat podczas przygotowywania Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2021 – 2024. 

 

Następnie odbyło się głosowanie na temat pozytywnego zaopiniowania omawianych 

Zarządzeń: 

ad.1 Zarządzenie tzw. konkurs ogólny: 8 głosów oddano „za”, jeden głos „przeciw”.  

ad. 2 Zarządzenie dotyczące konkursu na zlecenie prowadzenia centrów lokalnych: 9 głosów 

„za”. 

ad.3 Zarządzenie dotyczące Gdańskich Funduszy (regranting): 9 głosów „za”.  

 

 

Ad. 4 

W ramach spraw wniesionych, poruszono następujące kwestie: 

Do sekretariatu Rady wpłynęło pismo od Stowarzyszenia MONAR. Poradni Profilaktyki, 

Leczenia i Terapii Uzależnień, kierowane bezpośrednio do Gdańskich Nieruchomości. 

Sekretarz Rady zreferowała treść pisma oraz załączników. Członkowie Rady zgodzili się co 

do przygotowania wspólnego stanowiska GRDPP, skierowanego do Gdańskich Nieruchomości 

z prośbą o wyjaśnienie spraw, dotyczących użytkowanego przez MONAR przy ul. Srebrniki 9, 

podniesionych przez organizację w przesłanym piśmie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
Katarzyna Werner  
 
 
 

Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
Beata Matyjaszczyk 


