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Beata Dunajewska       Gdańsk, 21. 03. 2022 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego 

Bogdan Oleszek 

Członek Zespołu Kontrolnego 

Andrzej Skiba 

Członek Zespołu Kontrolnego 

Komisja Rewizyjna 

Radni Miasta Gdańska 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z KONTROLI 

W Biurze Prezydenta Miasta ds. Kultury i Biurze Prezydenta 

w zakresie kontroli realizacji programów współpracy Miasta Gdańska  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Zakres kontroli: kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w Biurze 

Prezydenta Miasta ds. Kultury i Biurze Prezydenta w zakresie realizacji programów współpracy 

Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi – projekty kulturalne. 

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny, w skład którego weszli następujący Radni: 

• Beata Dunajewska – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,  

• Bogdan Oleszek – członek zespołu, 

• Andrzej Skiba – członek zespołu. 

 

Kontrola została przeprowadzona  na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta 

Gdańska Agnieszki Owczarczak i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMG Kazimierza 

Koralewskiego z dnia 1 lutego 2022 roku. Upoważnienie wystawiono na podstawie art. 18 a 

ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 

583).  

 

Informacji udzieliła: 

 

Pani Danuta Rutkowska – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta. 

Oraz Ewa Adamska Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury i  Lidia Podleśna –specjalista 

ds. budżetu i współpracy, Biuro Prezydenta ds. Kultury 

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 i 21.03 telefonicznie i on-line.  

 
1. Biuro Prezydenta prowadziło współpracę  z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

projektów kultury:    
 
Wystawa sylwetki byłych żołnierzy AK oraz osób, które choć niezaprzysiężone w Armii 
Krajowej, odegrały dużą rolę w ukształtowaniu się środowiska weteranów AK w latach 90. XX 
wieku. To ostatnie spośród tysięcy osób, które osiedliły się w Gdańsku po wojnie. Na wystawie 
plenerowej przy ul. Grobla I zaprezentowane zostały portrety oraz sylwetki: Krystyny 
Basińskiej, Adama Borowskiego, Teresy Ciesielskiej, Stanisławy Gładysz, Jerzego 
Grzywacza, Wacława Juszko, Andrzeja Kaczorowskiego, Witolda Kasprowicza, Jana 
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Kowalczysa, Joanny Muszkowskiej-Penson, Romana Rakowskiego, Henryka Sawickiego, 
Ireny Werdon, Ireny Wypych, Ireny Wronkowskiej, Jerzego Zubrzyckiego, Zofii Zygmuntowicz 
oraz Teresy Żawrockiej-Wrzołkowej. Wystawę przy ul. Grobla I w Gdańsku można było 
zobaczyć od 11 listopada 2021 do 17 stycznia 2022 roku. Została ona przygotowana przez 
Stowarzyszenie Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim z udziałem Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Muzeum Gdańska i wsparciem Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Koszt 
łączny wsparcia finansowego 6 404 zł.   
Fundacja Przemek Dzieciom, Koncert charytatywny, koszt 6700 zł brutto   
Fundacja Innowacji Społecznej, Gwiazdka na Oruni,  koszt : 16.000 zł brutto   
Regulamin Funduszu filmowego, Propozycja struktury funduszu, Procedura przyznawania 
dofinansowania, Wzory kart ocen komisji eksperckiej I ii II etapu itd   - STOWARZYSZENIE 
VELVET – 36.800ZŁ   
 
lokowanie Miasta Gdańska w koncercie w dniu 10 lipca 2021 roku Arena Kultury Wojtek 
Mazolewski i Leszek Możdżer - FUNDACJA GDAŃSKA – 49.200zł brutto 
 

2. W  2021 r. na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w budżecie Biura 
Prezydenta ds. Kultury zaplanowano kwotę 6 130 000 zł.  
 

W 2021 roku Biuro Prezydenta ds. Kultury przeprowadziło cztery otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

1. konkurs na wydarzenia kulturalne,   

2. konkurs na działania kulturalne,   

3. konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans 

i praw człowieka,  

4. konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego.  

 

W ramach ww. konkursów dofinansowanie przyznano 155 projektom kulturalnym 

realizowanym przez organizacje pozarządowe, z czego organizacje zrezygnowały z realizacji 

10 projektów kulturalnych.  

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. „małych 
grantów” dofinansowanie przyznano 46 projektom kulturalnym.   
Kontynuowano realizację 12 umów zawartych w 2019 r., wynikających z rozstrzygniętego  

w 2019 r. konkursu na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022. Ze względu na pandemię  

i obostrzenia z nią związane jeden z projektów nie został zrealizowany.  

Ponadto trzy organizacje, rozwiązały umowy z powodu wystąpienia okoliczności, na które nie 
miały wpływu: pandemii oraz siły wyższej oraz zwróciły środki finansowe oraz jedna 
organizacja, która otrzymała dofinansowanie w trybie art. 19 a odstąpiła od umowy, jeszcze 
przed przekazaniem środków.   

 
Łącznie w 2021 r. zrealizowano:  
- w ramach otwartych konkursów ofert, w tym konkursu 4.letniego: 156 projektów na łączną 
kwotę 5 439 611,24 zł,   
- w trybie art. 19 a tzw. "małych grantów": 46 projektów na kwotę 398 668,43 zł.   

  
Organizacje z którymi BPK w 2021 r. współpracowało (organizacje od lat składają wnioski  
i otrzymują dofinansowanie) to między innymi:  
Fundacja Wspólnota Gdańska - kwota dofinansowania 20 000 zł na projekt pn.: "Wydział 
Spraw Fundamentalnych - rozmowy na czasie"  
Fundacja Generacja - kwota dofinansowania 11 000 zł na projekt pn.: "Kino podwórkowe".  
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Komisja przejrzała dokumentację związaną z tymi projektami, nieprawidłowości nie 
stwierdzono.  

 
 
Podsumowanie 

Podczas prac Zespołu Kontrolnego zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne  

z wyznaczonymi osobami oraz przenalizowane otrzymane materiały.  

 

W toku prac Zespołu Kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej 

kontroli.  

 

 

 

/-/ Beata Dunajewska   /-/ Bogdan Oleszek   /-/ Andrzej Skiba 

Przewodniczący Zespołu  Członek Zespołu  Członek Zespołu 

 

 

 


