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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z XXXIV posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 27 maja 2020 roku 

 

Obecni: 

o członkowie Rady: Izabela Chorzelska, Beata Matyjaszczyk, Ewa Adamska, Andrzej 
Stelmasiewicz, Grzegorz Szczuka, Piotr Kryszewski, Elżbieta Rutkowska, Marcin 
Męczykowski, Paweł Fąferek, Magdalena Wiszniewska, Alina Kaszkiel – Suska, Piotr 
Kryszewski, Katarzyna Werner 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
 

Nieobecni:  

Tomasz Janikowski (NU), Joanna Cwojdzińska (NU), Natalia Siuda (NU), Emilia Lodzińska 
(NU), Jarosław Marciszewski (NU),  
 

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII posiedzenia GRDPP 
3. Zaopiniowanie projektów: 
3.1 Projekt uchwały GRDPP w sprawie pozytywnej opinii na temat Sprawozdania  
z Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi  w 2019 roku.  
3.2 Szczegółowych warunków konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji 
zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim 
Urzędzie Pracy”. 
 
4. Sprawy wniesione. 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 15:00. 

Współprzewodnicząca Izabela Chorzelska powitała Uczestników, przedstawiła porządek 

obrad oraz zapytała zebranych o zgłoszenie spraw wniesionych. Współprzewodnicząca 

Izabela Chorzelska zgłosiła następujące sprawy wniesione: rozmowę o uchwale zmieniającej 

Program ochrony zdrowia psychicznego oraz o konkursie na wybór partnera do projektu 

MOPR. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad. 

Ad.2 Do protokołu z XXXIII posiedzenia GRDPP nie zgłoszono poprawek oraz następnie 

przyjęto dokument większością głosów: 12 oddanych za przyjęciem, jeden głos 

wstrzymujący się. 
 

Ad.3.1 W pierwszej kolejności, przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego 

przedstawiła efekty współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2019 

roku, w oparciu o raport sprawozdawczy. W następnej części odbyła się sesja pytań i uwag: 

 rekomendowano rezygnację z danych statystycznych, które wprowadzają niejasność 

w informacjach na temat liczby organizacji w Gdańsku.  

 przedstawienie bardziej szczegółowych danych o liczbie organizacji sportowych. 



Strona 2 z 2 

 rozwinięcie informacji o działalności Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.  

 dyskutowano o przedsięwzięciach integrujących sektor pozarządowy.  

 wyjaśniono aktualny status związany z gromadzeniem informacji o organizacjach 

tzw. „baza NGO”. Przedstawicielka WRS zadeklarowała niedługie rozwiązanie sprawy 

w oparciu o współpracę ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor (właściciela 

www.bazy.ngo.pl).  

Ustalono, że po zakończonym spotkaniu rozesłana będzie prośba w poczcie elektronicznej, 

o wyrażenie opinii na temat przyjęcia uchwały GRDPP z pozytywną opinią dla Sprawozdania 

z Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.  

W głosowaniu on – line oddano 10 głosów za przyjęciem uchwały.  

Ad. 3.2 W dalszej kolejności Współprzewodnicząca przedstawiła propozycję zmian 
 w skierowanych do GRDPP szczegółowych warunków konkursu ofert na realizację zadania  
w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych 
w Gdańskim Urzędzie Pracy”. W odniesieniu do przedstawionych uwag, które zostały 
zastosowane przez GUP, przegłosowano pozytywną opinię na temat konkursu tj. 9 głosów 
oddano za przyjęciem, jedna osoba się wstrzymała. 
 

Ad. 4 W ramach spraw wniesionych,  Współprzewodnicząca przedstawiła: 

4.1 Kontekst zmian w Programie ochrony zdrowia psychicznego, wprowadzanych uchwałą 

Rady Miasta. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowane jednomyślnie.  

4.2 Konkurs na wybór partnera do projektu MOPR, wspólnie ustalono, że zostanie 

zaopiniowany w trybie obiegowym.  

Ponadto Współprzewodnicząca zwróciła się z prośbą o stworzenie harmonogramu 

opiniowanych konkursów, przez osoby które są w kontakcie z sekretarzem GRDPP, w terminie 

do 3 czerwca.  

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat nominacji do Nagrody PMG im.  

L. Bądkowskiego, oraz ustalono wstępny termin posiedzenia Kapituły na 23 czerwca we 

wtorek. 

Druga Współprzewodnicząca zaproponowała następne posiedzenie GRDPP, które byłoby 

poświęcone uwagom do projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wobec 

tego ustalono termin 9 czerwca w drugiej części dnia.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła Sekretarz Rady. 

Katarzyna Werner            
 

           Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

http://www.bazy.ngo.pl/

