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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXXII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 27 stycznia 2020 roku 

 

Obecni: 

o członkowie Rady: Izabela Chorzelska, Beata Matyjaszczyk, Celina Zboromirska-Bieńczak, 
Andrzej Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Krystyna 
Ejsmont, Piotr Kryszewski, Emilia Lodzińska, Elżbieta Rutkowska 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Iwona Filipiuk – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Marta Karalus – 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), Tomasz Janikowski (NU), Jarosław Marciszewski (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 XXX oraz XXXI posiedzenia GRDPP. 
3. Zaopiniowanie projektów: 

3.1. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia na terenie Miasta 
Gdańska Gdańskiego Program Edukacji Kulturowej (GPEK); 

3.2. Zarządzenie w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta 
Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania. 

4. Ustalenie harmonogramu prac GRDPP do końca kadencji. 
5. Sprawy wniesione: 

5.1. Informacje na temat pisma przekazanego przez Regionalne Centrum Informacji 

i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; 

5.2. Informacje na temat dokumentów dotyczących konkursów, które wpłynęły 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 
 
Ad. 1 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:20. 

Współprzewodnicząca Beata Matyjaszczyk powitała Uczestników, przedstawiła porządek 

obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Współprzewodnicząca 

Izabela Chorzelska zgłosiła dwie sprawy wniesione. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany 

porządek obrad. 
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Ad. 2 

Wszyscy Członkowie Rady przyjęli protokół z XXX posiedzenia GRDPP. Natomiast protokół 

z poprzedniego posiedzenia GRDPP przyjęto większością głosów: 10 oddanych za przyjęciem, 

jeden głos wstrzymujący się. 

 

Ad. 3 

W pierwszej kolejności przedstawiono projekt załącznika do Uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. 

Przedstawicielka Biura Prezydenta ds. Kultury zaprezentowała w formie skróconej koncepcję 

ww. dokumentu. W dyskusji nad dokumentem członkowie GRDPP zgłosili następujące 

propozycje oraz uwagi do omawianego projektu Programu: 

 postulat utworzenia samorządowej instytucji kultury, która zbierałaby informacje 

od organizacji pozarządowych, działaczy, społeczników o ich aktywności w Mieście; 

 dyskusja na temat źródeł finansowania i wysokości środków, które zostaną 

przeznaczone na wdrożenie i realizację założeń GPEK; 

 należy w części poświęconej diagnozie przedstawić historię Gdańska, zaakcentować 

wielokulturową tożsamość Miasta; przedstawić dobre praktyki np. realizacja projektu 

edukacyjno-kulturalnego Akademia Gdańskich Lwiątek; 

 zaproponowano przeprowadzenie inwentaryzacji działań podejmowanych w Gdańsku 

w obszarze edukacji kulturowej i włączenie jej do diagnozy; 

 propozycja skonsultowania projektu z Gdańską Społeczną Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 

 należy z treści dokumentu usunąć spersonalizowane formy czasowników typu: 

„będziemy”, „pragniemy”, „uważamy” oraz sformułowania typu: „naszą misją”; 

 zwrócono uwagę na niekonsekwencję w stosowaniu żeńskich form rzeczowników 

osobowych; 

 postulat zmiany nazwy jednego z realizatorów, tj. zastąpienie zwrotu „Rady 

Dzielnic” na „dzielnice” lub „organy dzielnic”; 

 należy z dokumentu wyodrębnić część wykonawczą odnoszącą się do praktycznego 

wdrażania programu i pozostawić ją do wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Gdańska (zapisy dotyczące finansowania, realizatorów, szczegółowych 

zakresów kompetencji i działań); 

 powinno się uwzględnić udział organizacji pozarządowych w wypracowaniu 

innowacyjnych metod i narzędzi realizowania programów edukacyjnych z zakresu 

edukacji kulturowej. 
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W świetle zgłoszonych uwag ustalono, że należy doprecyzować omawiany program 

i nanieść w nim szereg poprawek. Zaproponowano również kolejne pochylenie się nad 

dokumentem na następnym posiedzeniu GRDPP. 

 

Następnie Współprzewodnicząca przedstawiła wprowadzone zmiany do Zarządzenia 

w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha 

Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania. W szczególności zwrócono 

uwagę na propozycję wprowadzenia zmiany do zapisu: „Nagrody i wyróżnienia 

w kategoriach, określonych w § 1, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy 

otrzymali tę Nagrodę lub wyróżnienie w ciągu ostatnich 5 lat.” w § 6 Regulaminu 

przyznawania nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego 

w kategoriach: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku 

oraz Gdańskiego Społecznika Roku, który stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. 

Zmiana dotyczyła umożliwienia ubiegania się o nagrodę główną przez wyróżnione 

w poprzednich edycjach konkursu organizacje pozarządowe. Przedstawicielka WRS 

wyjaśniła, że propozycja została zgłoszona przez środowisko organizacji pozarządowych 

i uzasadniła potrzebę tej zmiany. Współprzewodnicząca otworzyła dyskusję, w której 

poruszono następujące kwestie: 

 bardzo rzadko się zdarza żeby z roku na rok organizacja pozarządowa była wstanie 

uzbierać tyle nowych zasług, za które Kapituła ds. rozpatrywania wniosków 

mogłaby przyznać nagrodę, zatem zaistniałoby ryzyko nagrodzenia organizacji 

pozarządowej za te same osiągnięcia, za które wyróżniono ją w poprzedniej 

edycji konkursu; 

 dotychczas Kapituła oceniała całokształt działań nominowanej organizacji 

pozarządowej, natomiast bardziej zasadnym byłoby branie pod uwagę osiągnięć 

za ostatnie dwa lata działalności; 

 zaproponowano, żeby organizacja pozarządowa miała możliwość we własnym 

imieniu wystąpić z wnioskiem nominacyjnym; 

 przyjęto propozycję, by okres karencji dla organizacji pozarządowych, które 

w poprzednich latach otrzymały wyróżnienie został skrócony do 2 lat. 

Wszyscy Członkowie Rady przyjęli proponowane zmiany. 

 

Ad. 4 

Zaproponowano kolejny termin posiedzenia GRPP na 17 lutego 2020 r. o godz. 9:00 

i ustalenie projektu harmonogramu na tym posiedzeniu. 
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Ad. 5 

W ramach spraw wniesionych poinformowano, że do sekretariatu Rady wpłynęły dwa 

dokumenty z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotyczące konkursów: 

 Usługa asystenta dla osób niepełnosprawnych; 

 Wybór partnera do projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług 

społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

Współprzewodnicząca poinformowała, że prześle ww. dokumenty do zaopiniowania w trybie 

obiegowym. 

 

Ponadto do Współprzewodniczących wpłynęło pismo Regionalnego Centrum Informacji 

i Wspomagania Organizacji Pozarządowych kierowane do Z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka. 

Współprzewodnicząca omówiła treść pisma, a także poinformowała, że zwrócono się 

z prośbą do RCI o udostępnienie inicjującego sprawę pisma Z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka 

oraz wystąpiono do radców prawnych WRS o opinię, czy GRDPP może zajmować się 

indywidualnymi sprawami konkretnej organizacji (wcześniejsze opinie radców prawnych 

UMG wskazywały, że nie jest to kompetencja GRDPP). Następnie ustalono, że po otrzymaniu 

odpowiedzi od RCI oraz radców prawnych, będzie podjęta decyzja czy i w jaki sposób GRDPP 

będzie procedować omawianą sprawę. 

 

Posiedzenie zakończono o godzinie 12:10. 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

 

Katarzyna Werner 

 

 

 

      Współprzewodnicząca 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 


