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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Protokół z III posiedzenia 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VIII kadencji 

w dniu 5 listopada 2020 roku 
posiedzenie w trybie on-line 

 
Obecni: 
o członkowie Rady: Izabela Chorzelska, Beata Matyjaszczyk, Ewa Adamska, Kamila 

Błaszczyk, Joanna Cwojdzińska, Tomasz Janikowski, Dawid Jastrzębski, Alina Kaszkiel – 
Suska, Marcin Męczykowski, Michał Miguła, Natalia Siuda, Andrzej Stelmasiewicz, 
Elżbieta Rutkowska, Magdalena Wiszniewska 

o Magdalena Skiba – Wydział Rozwoju Społecznego 
o Ewa Kamińska – główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych 
o Agnieszka Korzeniowska – gość z MOPR 
o Justyna Urbanek – Wydział Rozwoju Społecznego, sekretarz GRDPP 
o Przemysław Guzow – Gdańskie Nieruchomości 

 
 
Nieobecni:  

Katarzyna Werner (NU), Michał Chabel (NU), Katarzyna Drozd - Wiśniewska (NU), Piotr 
Kryszewski (NU). 

 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 
1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 

2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami
są mieszkańcy Gdańska. 

4. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2021-2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 

5. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2021-2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy 
Gdańska. 

6. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego. 

7. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkotykowych. 

8. Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu Gdańskich Funduszy – regrantingu. 

9. Sprawy wniesione. 
 
Ad.1 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:30 

Współprzewodnicząca przywitała uczestników spotkania on-line. Z racji na dużą liczbę  
projektów konkursów, współprzewodnicząca zaproponowała omówienie projektów 
konkursów z punktów 3, 4, 5 i 8, które członkowie Rady otrzymali mailowo przed 
posiedzeniem. Natomiast konkursy z punktów 6, 7 można zreferować, a członkowie Rady 
będą mieli kilka dni czasu na zgłaszanie uwag w formie elektronicznej referującym.  

Rada większością głosów przyjęła propozycję współprzewodniczącej przy jednym głosie 
wstrzymanym. 
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Ad. 2 Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjęli treść protokołu z poprzedniego 
posiedzenia z jedną uwagą korekcyjną: jeden z członków Rady wpisany został na liście 
obecnych i nieobecnych członków. Ponadto współprzewodnicząca poinformowała, że pani 
Katarzyna Werner zmieniła pracę i z racji tego nie może wykonywać obowiązków sekretarza 
Rady. Nowym sekretarzem Rady do czasu wyjścia odpowiedniego zarządzenia będzie pani 
Justyna Urbanek. 
 
Ad. 3 W następnej kolejności pan Marcin Męczykowski zreferował projekt konkursu ofert 
ogłoszenia otwartego na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.  
 
W konkursie są przygotowane dwa zadania: prowadzenie wsparcia w placówkach wsparcia 
dziennego oraz prowadzenie działań streetworkingowych na łączną kwotę 9 008 176 zł. 
Zadanie wsparcia dziennego przygotowane jest na czas od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 
2023. Działania streetworkingowe realizowane będą od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. 
Realizacja obu zdań odbędzie się w formie powierzenia. Stawka dofinansowania uzależniona 
jest od użytkowników. 
Ogłoszenie konkursu planowane jest na 16 listopada na okres 18 dni.  
 
Członkowie Rady zgłosili kilka uwag do konkursu. Po pierwsze zaproponowano, aby 
organizacje składały oświadczenia o posiadaniu lokalu spełniającego wymogi Sanepidu oraz 
ppoż. Zmiana została naniesiona od razu. Po drugie padła propozycja zawiadomienia na 
stronie internetowej o konkursie przed jego ogłoszeniem, tak aby organizacje mogły się 
przygotować do konkursu. Zostanie to omówione z prawnikami MOPR. Po trzecie zwrócono 
uwagę, aby używać sformułowania „osoby w kryzysie bezdomności’ zamiast osoby 
bezdomne. Po czwarte należy sprawdzić w uchwale Rady Miasta w zakresie placówek 
wsparcia dziennego, czy zadania wieloletnie można realizować dłużej niż do 30 czerwca 
2023 roku. Po piąte zaproponowano, aby oferenci określili możliwość realizacji zadania, jeśli 
nadal będzie trwała pandemia COVID19. Miałoby to na celu wcześniejsze przygotowanie się 
do pracy w trybie zdalnym. Po szóste należy uwzględnić wskazówki pionu finansowego, aby 
płatników sprawdzać w Białej Księdze. 
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść konkursu z zastrzeżeniem uwzględnienia 
zgłoszonych uwag. 
 
Ad. 4 Następnie pan Marcin Męczykowski zreferował projekt ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 
 
W programie Senior+ są wytyczne z początku pandemii. Zapewnione jest monitorowanie oraz 
dobre praktyki przygotowane przez Ministerstwo.  
Potrzebny jest zapis o działaniu w czasie zagrożenia epidemicznego oraz epidemii. 
Konkurs przygotowany jest do 31 października 2023, aby kolejny konkurs móc przygotować 
na 1 listopada 2023 i nie kumulować wszystkich konkursów na koniec roku. 
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść konkursu. 
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Ad. 5 W dalszej części pan Marcin Męczykowski zreferował projekt ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
których adresatami są mieszkańcy Gdańska. 
 
Referujący wyjaśnił, że kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym to 
program pilotażowy. Przy czym, jeśli rodzina zdiagnozowana została wcześniej, to zalecane 
jest kontynuowanie już działającego programu. 
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść konkursu. 
 
Ad. 8 Następnie pani Magdalena Skiba zreferowała projekt ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań z zakresu Gdańskich Funduszy – regrantingu. 
 
Członkowie Rady wnieśli o uproszczenie zasad na konkursy o niskie granty (500 zł). 
Zaproponowali też rezygnację z osobistego prezentowania dla wyżej wymienionych. 
Osobiste prezentacje są uzasadnione przy granach kilkutysięcznych. Zapytano też o los 
infrastruktury po zakończeniu oferty. 
Referująca zapowiedziała, że w warunkach konkursu jest zapisane, że odbędzie się spotkanie 
z wyłonionymi w ramach konkursu operatorami dotyczące temat regulaminu. Wtedy 
omówione zostają wszystkie wniesione przez Radę uwagi.  
W konkursie nie uwzględniono zmian kosztów administracyjnych. 
Rada zwróciła również uwagę, że w konkursie do zadań dotyczących realizacji na rzecz dzieci 
i młodzieży powinien znaleźć się zapis, iż oferent zobowiązany jest w przypadku zatrudnienia 
lub podejmowania współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nas mini 
uzyskanie informacji na jej temat z rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym. 
Jako wariant konkursu Rada zaproponowała przeprowadzenie badania, ile osób angażuje się 
w realizowane programy. Wariant ten może zostać wykonany, jeśli znajdą się na to 
oszczędności.  
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść konkursu z zastrzeżeniem uwzględnienia 
zgłoszonych uwag 
 
Ad. 6 W kolejnej części spotkania pan Michał Miguła zreferował projekt ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023. 
 
Konkurs obejmuje pięć zadań wieloletnich, które uznano za priorytetowe.  
 
Członkowie Rady zapytali o niedużą ilość zadań. Referujący wyjaśnił, że jest to pierwszy 
konkurs, przygotowany zostanie oraz ogłoszony na przełomie 2020 i 2021 roku jeszcze jeden 
konkurs dotyczący kolejnych pięciu zdań z zakresu promocji i prewencji zdrowia 
psychicznego.  
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Ponadto członkowie Rady ustalili, że uwagi mogą wysyłać drogą elektroniczną do dnia 11 
listopada włącznie. 
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała konkurs z zastrzeżeniem uwzględnienia uwag 
nadesłanych do dnia 11 listopada włącznie. 
 
Ad. 7 Następnie pani Izabela Chorzelska zreferowała projekt ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Promocji 
Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025. 
 
Obejmuje dwa programy, przy czym do zaopiniowania Rady jest jedynie zakres wsparcia 
psychologicznego w zakresie wsparcia prokreacji. Pozostała część konkursu realizowana jest 
w oparciu o placówki medyczne. 
 
Ponadto członkowie Rady ustalili, że uwagi mogą wysyłać drogą elektroniczną do dnia 11 
listopada włącznie. 
  
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała konkurs z zastrzeżeniem uwzględnienia uwag 
nadesłanych do dnia 11 listopada. 
 
W dalszej części pani Izabela Chorzelska zreferowała projekt ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańsk.  
 
W konkursie przygotowane nowe zadania na okres roczny oraz kontynuacja zadań 
wieloletnich. 
 
Tutaj również członkowie Rady ustalili, że uwagi mogą wysyłać drogą elektroniczną do dnia 
11 listopada włącznie. 
  
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała konkurs z zastrzeżeniem uwzględnienia uwag 
nadesłanych do dnia 11 listopada. 
 
Ad. 9 Ustalono, że dwa kolejne konkursy, będące w opracowaniu przez RWLiIS, zostaną 
zaopiniowane w trybie obiegowym lub omówione na kolejnym posiedzeniu. Konkurs z zakresu 
Kultury zreferowany i opiniowany będzie na kolejnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 
3 grudnia. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła Sekretarz Rady.           
Justyna Urbanek              

Izabela Chorzelska 
 
Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 


