
Protokół 
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 
 
Termin Spotkania:  8 kwietnia 2014r. 
Miejsce spotkania:  Urząd Miasta  
Uczestnicy:  
   Członkowie GRDPP (zgodnie z załączoną listą obecności) 

1. Wanda Agnieszka Jabłońska - przewodnicząca 
2. Monika Falej - wiceprzewodnicząca 
3. Barbara Baturo-Warszawska 
4. Barbara Olszewska 
5. Teresa Antczak 
6. Jolanta Giedrojć-Gorąca 
7. Łukasz Łukaszewski 
8. Monika Michniewicz 

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

2. Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna 
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013, przedstawione przez Monikę Michniewicz. 
3. Pani Justyna Sarna z Biura Rozwoju Miasta przedstawiła założenia do Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych i strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Poinformowała 
o prowadzonych w sprawie strategii MOF konsultacjach i zaprosiła na spotkanie otwarte 
z prof. Dziemianowiczem, który jest autorem strategii 16 kwietnia o godz. 17.00 w Ratuszu. 
Pani Monika Falej wyraziła ubolewanie, że strategia MOF nie została tworzona 
w uzgodnieniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi 
do aplikowania o środki w ramach tego instrumentu. Wnioskuje również o zorganizowanie 
osobnego spotkania konsultacyjnego dedykowanego organizacjom pozarządowym. 
Pani Justyna Sarna wyjaśniła sposób konstruowania przedstawionych dokumentów oraz 
konieczność uzgodnień ze wszystkimi sześcioma gminami będącymi w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym. Poinformowała też, że sposób tworzenia dokumentu wynika z dostosowania 
do działań i wytycznych Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ strategia MOF musi być 
zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym, który ciągle jeszcze ulega zmianie. 
Ponadto wytyczne Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego co do ZIT są takie, 
że realizacja jakiegoś rodzaju działania w ramach ZIT wyklucza możliwość realizacji tych 
rodzajów działań z RPO wobec wszystkich potencjalnych beneficjentów. Stąd też wpisanie 
takich rodzajów działań do ZIT, które wykluczą jak najmniej potencjalnych beneficjentów. 
Pani Agnieszka Jabłońska stwierdziła, że temat ZIT i MOF jest bardzo trudny i wymaga wiele 
wyjaśnień, stąd potrzeba spotkania z organizacjami pozarządowymi, które przybliżyłyby 
szczegóły dokumentów. Wszyscy członkowie Rady poparli wniosek Przewodniczącej. 
Pani Justyna Sarna poinformowała, że przekaże ten wniosek Pani Magdalenie Rafalskiej – 
Dyrektorowi Biura Strategii i Pani Halinie Zaborowskiej – Boruch – Zastępcy Prezydenta 
Olsztyna. 
 
3. W związku z długą dyskusją nt. ZIT i MOF sprawę regulaminu Rady przełożono na 
następne posiedzenie Rady. 
 
Sporządziła: Monika Michniewicz 


