
Protokół 
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 
 
Termin Spotkania:  11 marca 2014r. 
Miejsce spotkania:  Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Uczestnicy:  
   Członkowie GRDPP (zgodnie z załączoną listą obecności) 

1. Wanda Agnieszka Jabłońska - przewodnicząca 
2. Monika Falej - wiceprzewodnicząca 
3. Barbara Baturo-Warszawska 
4. Teresa Antczak 
5. Łukasz Łukaszewski 
6. Bartosz Kamiński 

 
Przebieg spotkania: 
 
1. Przewodnicząca GRDPP przywitała zebranych i przedstawiła plan spotkania. 

2. Pani Wanda Agnieszka Jabłońska zaproponowała utworzenie regulaminu działalności 
Rady. Propozycja została zaakceptowana przez obecnych na spotkaniu członków Rady. 
Podczas dyskusji zostały określone główne uregulowania, które powinny znaleźć się 
w regulaminie tj. spotkania raz na 2 miesiące, minimalna liczba członków Rady konieczna do 
prawomocności obrad, możliwość wystąpienia Przewodniczącego o odwołanie ze składu rady 
członków, którzy nie uczestniczą w posiedzeniach. Przygotowanie projektu regulaminu 
zostało powierzone Bartoszowi Kamińskiemu.  

3. Członkowie Rady ustalili spotkania na trzeci wtorek miesiąca z częstotliwością co dwa 
miesiące. Następne spotkanie ustalono na dzień 8. kwietnia 2014r. na godz. 15.00 w Ratuszu, 
ze względu na konieczność zaopiniowania sprawozdania z realizacji programu współpracy 
Miasta z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. 

4. Bartosz Kamiński w imieniu Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Moniki Michniewicz przedstawił informacje dotyczące bieżących działań 
Biura Dialogu Obywatelskiego: 

1. Poinformował o przygotowywanym Porozumieniu z powiatem olsztyńskim w sprawie 
współpracy w rozwoju organizacji pozarządowych miasta i powiatu. 

Członkowie Rady zaproponowali przygotowanie konferencji prasowej, na której będzie 
można ogłosić podpisanie porozumienia wraz z wydarzeniem promującym przekazywanie 
1% na lokalne organizacje pozarządowe w terminie między 7 a 18 kwietnia.   
2. Następnie poinformował o przygotowywanej przez Biuro informacji nt. rozwiązań 

dotyczących wynajmowania organizacjom lokali z zasobów gminy.  
Łukasz Łukaszewski zaproponował dokładne przyjrzenie się celowości wykorzystania 
lokali przez organizacje pozarządowe i przygotowanie nowych przepisów dotyczących 
wynajmowania lokali. 
3. Poinformował o trwających pracach nad zarządzeniem w sprawie konsultacji do 

Programu Współpracy na rok 2015.  
Monika Falej zaproponowała wykorzystanie przede wszystkim formy warsztatowej jako 
głównego elementu tych konsultacji. 
4. Przedstawił informację o projekcie POKL realizowanym przez sieć SPLOT w zakresie 

tworzenia i rozwoju rad działalności pożytku publicznego 
 



Członkowie Rady dyskutowali również o przygotowywanych założeniach do II edycji 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
 
Sporządził: Bartosz Kamiński 


