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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXXI posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 6 grudnia 2019 roku 

 

Obecni: 

o członkowie i członkinie Rady: Celina Zboromirska – Bieńczak, Izabela Chorzelska, Andrzej 
Stelmasiewicz, Katarzyna Drozd – Wiśniewska, Jarosław Marciszewski, Beata 
Matyjaszczyk, Grzegorz Szczuka 

o Anna Gaj - Sokołowska – Wydział Rozwoju Społecznego, 
o Lidia Podleśna – Biuro Prezydenta ds. Kultury 
o Alina Kopicka - Biuro Prezydenta ds. Kultury 
 

Nieobecni:  

Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela – Kanaan (NU), Katarzyna Werner (NU), Joanna 
Cwojdzińska (NU), Krystyna Ejsmont (NU), Marcin Męczykowski (NU), Agnieszka Buczyńska 
(NU), Piotr Kryszewski (NU), Emilia Lodzińska (NU), Tomasz Janikowski (NU), Elżbieta 
Rutkowska (NN) 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Zaopiniowanie projektów: 
 

2.1 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska 
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku - KONKURSU NA WYDARZENIA KULTURALNE 2020, organizowanego  
w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2020”. 

2.2 Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację działań kulturalnych  
i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2020”.  

3. Sprawy wniesione. 

 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:10. 

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała uczestników, następnie przedstawiła 
porządek oraz poinformowała zebranych o braku quorum. Zebrani postanowili kontynuować 
spotkanie zgodnie z przesłanym porządkiem obrad.  

 

Ad.2 

W pierwszej kolejności omówiono Projekt Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów 
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publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - KONKURSU NA WYDARZENIA 
KULTURALNE 2020, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. 

Przedstawicielka Biura Prezydenta ds. Kultury pani Lidia Podleśna przedstawiła szczegółowo 

treść zarządzenia: przedmiot konkursu oraz warunków wobec ofert. 

 

W świetle zgłoszonych uwag oraz ze względu na brak quorum na posiedzeniu, ustalono, 
że omawiane projekty zostaną rozesłane do członków Rady w trybie opiniowania obiegowego 
po naniesieniu przez przedstawicieli BPK zgłoszonych uzupełnień i rozpatrzeniu poprawek. 
 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 
Katarzyna Werner  

 
 
Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
Izabela Chorzelska 


