
Protokół 
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 
 
Termin Spotkania:  27 maja 2014r. 
Miejsce spotkania:  Zespół Placówek Edukacyjnych, Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce 
Uczestnicy:  

Pani Małgorzata Bogdanowicz – Bartnikowska – Zastępca Prezydenta  
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. Zenona Ćwiklińska 
8. Jarosław Szunejko 
9. Łukasz Łukaszewski 
10. Bartosz Kamiński 
11. Monika Michniewicz 

 
Przebieg spotkania: 
 
1. Przewodnicząca GRDPP przywitała członków Rady oraz gościa Panią Małgorzatę 
Bogdanowicz- Bartnikowską i przedstawiła plan spotkania. Przewodnicząca poinformowała 
zebranych, że w trakcie spotkania realizowana będzie przez Radio Olsztyn na żywo audycja 
dotycząca aktywności społecznej mieszkańców Olsztyna. 

2. Rada przedyskutowała zmiany do Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gminne Rady działalności Pożytku Publicznego. Członkowie 
Rady jednogłośnie przegłosowali proponowane zmiany (projekt uchwały w załączeniu) oraz 
zarekomendowali przeprowadzenie konsultacji społecznych do przyjętego projektu uchwały 
w formie zbierania opinii organizacji pozarządowych oraz zaopiniowania projektu Uchwały 
przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn. 
3. Rada przedyskutowała projekt Regulaminu wewnętrznego działania GRDPP i ustaliła jego 
ostateczny kształt. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli projekt regulaminu.  
4. Zastępca Prezydenta Olsztyna, Pani Małgorzata Bogdanowicz – Bartnikowska przedstawiła 
założenia projektu utworzenia Rady Seniorów Miasta Olsztyna i oraz omówiła projekt 
uchwały Rady Miasta w tej sprawie.  
Członkowie Rady poddali projekt dyskusji, w toku której przedstawili następujące 
rekomendacje: 
- zwiększenie składu osobowego rady seniorów do 13 członków w następujący sposób: 
1) przedstawiciele Prezydenta Olsztyna (2 osoby), 
2) przedstawiciele seniorów (5 osób), 
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących uniwersytety trzeciego wieku 

(3 osoby), 
4) przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych (3 osoby); 
- przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz seniorów – mieszkańców Olsztyna wybierać 
w drodze losowania, 
- rozważenie wprowadzenia regulacji na wypadek, gdyby do którejś z grup stanowiących skład rady 
nie zgłosiła się wskazana w uchwale liczba kandydatów. 



5. Rada dyskutowała nad formą udziału olsztyńskich organizacji pozarządowych 
w Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie, 14-15 września. 
Ustalono termin wspólnego spotkania GRDPP oraz Rady Organizacji Pozarządowych Miasta 
Olsztyn w sprawie wypracowania formy udziału na Forum na 10. czerwca 2014r. w 
Olsztyńskim centrum Organizacji Pozarządowych o godz. 17.00. 
Monika Michniewicz zobowiązała się do przegotowania informacji dla chętnych do 
współudziału w przedsięwzięciu organizacji olsztyńskich i wysłania informacji drogą 
elektroniczną po jej zaakceptowaniu przez członków Rady. 

6. Pani Monika Falej zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji do 
programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 w formie 
warsztatów dla organizacji pozarządowych. 
7. Pan Bartosz Kamiński poinformował o realizacji projektu „Dobre Rady”. Spotkanie 
oceniające pracę Rady w ramach tego projektu ustalono na 24. czerwca 2014r. Data i miejsce 
spotkania zostaną potwierdzone po uzgodnieniu z moderatorką projektu. 
 
 
Sporządziła: Monika Michniewicz 


