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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXXIII posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 17 lutego 2020 roku 

 

Obecni: 

o członkowie Rady: Izabela Chorzelska, Beata Matyjaszczyk, Celina Zboromirska-Bieńczak, 
Andrzej Stelmasiewicz, Joanna Cwojdzińska Grzegorz Szczuka, Katarzyna Drozd-
Wiśniewska, Krystyna Ejsmont, Piotr Kryszewski, Elżbieta Rutkowska, Krystyna Ejsmont, 
Tomasz Janikowski, Marcin Męczykowski 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Iwona Filipiuk – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Ewa Adamska – Biuro Prezydenta ds. Kultury 
o Ewa Kamińska – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Agata Stec – Biuro Rozwoju Gdańska 
o Daria Pietrzkiewicz – Biuro Rozwoju Gdańska 
o Paweł Fąferek – Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych 
o Alina Kaszkiel – Suska - Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych 

 
Nieobecni:  

Cecylia Bucikiewicz (NU), Anna Kobiela-Kanaan (NU), Katarzyna Werner (NU), Agnieszka 
Buczyńska (NU), Emilia Lodzińska (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 XXXII posiedzenia GRDPP. 
3. Zaopiniowanie projektów: 
3.1 Projekt załącznika do Uchwały RMG o przyjęcie Gdańskiego Programu Edukacji 
Kulturowej. 
3.2 Projekt Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otartego naboru ofert – rewitalizacja 
podwórek. 
4. Sytuacja lokalowa Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – dyskusja.  
5. Informacja o ogłoszeniu Nagrody PMG im. L. Bądkowskiego. 
6. Ustalenie harmonogramu prac Rady do końca kadencji.  
5. Sprawy wniesione. 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 9:20. 

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała Uczestników, w tym osoby nominowane 

do GRDPP z ramienia GROP i Biura PMG ds. Kultury, przedstawiła porządek obrad oraz 

zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Współprzewodnicząca Izabela 

Chorzelska zgłosiła dwie sprawy wniesione: zapowiedź dokumentów, które zostaną 

przekazane do opiniowania w trybie obiegowym. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany 

porządek obrad. 

Ad.2 Do protokołu z XXXII posiedzenia GRDPP zgłoszono drobną poprawkę, a następnie 

przyjęto dokument większością głosów: 10 oddanych za przyjęciem, jeden głos 

wstrzymujący się. 
 

Ad.3.1 W pierwszej kolejności przedstawiono projekt załącznika do Uchwały Rady Miasta 

Gdańska w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Gdańskiego Program Edukacji 
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Kulturowej. Dokument był omawiany po raz drugi (po opiniowaniu w styczniu br.), wobec 

czego rozpoczęto dyskusję nad dokumentem. Członkowie GRDPP zaproponowali zmianę 

zapisów w treści, które pozwolą uniknąć niejednoznaczności w dokumencie. 

Ustalono, że dalsza dyskusja i praca nad Programem, odbędzie się już w ramach grupy 

roboczej, której pierwsze posiedzenie odbędzie się 19 lutego o godzinie 8.00. 

Ad.3.2 W następnej kolejności przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańskiego, przedstawiła 

szczegóły naboru – rewitalizacja podwórek w rewitalizowanych dzielnicach Gdańska. 

Członkowie Rady zgłosili uwagi i sugestie w zakresie: 

 wskazania podziału kwot w ujęciu rocznym, w pierwszej części dokumentu; 

 precyzji w przedmiocie konkursu; 

 premiowania organizacji, które wykazują się doświadczeniem w podobnych 

przedsięwzięciach; 

 zgodności dokumentacji z politykami miejskimi. 

W świetle zgłoszonych uwag ustalono, że należy doprecyzować omawianą dokumentację  

i poddać opinii w trybie obiegowym. 

Ad. 4 Współprzewodnicząca poinformowała o sytuacji lokalowej Gdańskiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych, m. in. odnosząc się do faktów, przedstawionych w piśmie lidera 

GCOP do Zastępcy Prezydenta Piotra Grzelaka w styczniu br. Dyskusja członków GRDPP 

wykazała, że jest wiele niejasności w przedmiotowej sprawie. Wobec tego, ze strony Rady 

wystosowana zostanie prośba do Zastępcy Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju  

o stanowisko w sprawie. 

Ad. 5 Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego, przedstawiła aktualne informacje na 

temat ogłoszonej Nagrody PMG im. L. Bądkowskiego. Gala wręczenia Nagród 

najprawdopodobniej zbiegnie się z obchodami wyborów samorządowych. Pojawił się 

postulat, aby uczcić przy tym 15-lecie funkcjonowania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego i wręczyć nominacje osobom, powołanym na kolejną kadencję Rady (2020 – 

2023). 

Ad. 6 W ramach spraw wniesionych, Wiceprzewodnicząca poinformowała o dokumentach, 

które wpłynęły do Sekretariatu Rady na chwilę przed posiedzeniem i zostaną skierowane do 

opinii w trybie obiegowym. Będą to: organizacja wypoczynku letniego (WRS), drugie rundy 

konkursów (MOPR) lub zakres jest powtarzalny od kilku lat (WGK – Menażdżer Śródmieścia, 

projekt „Fasady OdNowa”). Ustalono ponadto, że wystosowane będzie pytanie do Wydziału 

Środowiska, o to czy i w jakim zakresie (zgodnie z Programem współpracy na 2020 rok) 

zlecone zostaną zadania organizacjom pozarządowym. 

Ustalono terminy następnych posiedzeń, w tym potencjalnie spotkania Kapituły Nagrody PMG 

im. L. Bądkowskiego: 19 marca (godz. 10.00), 23 kwietnia (godz. 10.00). 14 maja 

(godz.10.00). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

Katarzyna Werner               Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 


