
Protokół 
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 
 
Termin Spotkania:  28. stycznia 2014r. 
Miejsce spotkania:  Urząd Miasta Olsztyna 
Uczestnicy:   Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna 
   Członkowie GRDPP (zgodnie z załączoną listą obecności) 

1. Monika Falej 
2. Wanda Agnieszka Jabłońska 
3. Barbara Baturo-Warszawska 
4. Jolanta Giedrojć-Gorąca 
5. Barbara Olszewska 
6. Jarosław Szunejko 
7. Łukasz Łukaszewski 
8. Zenona Ćwiklińska 
9. Bartosz Kamiński 
10. Monika Michniewicz 

 
Przebieg spotkania: 
 
1. Prezydent Olsztyna przywitał zebranych i wyraził nadzieję na owocną współpracę 
pomiędzy olsztyńskimi organizacjami a gminą dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb 
mieszkańców. 

2. Zgodnie z § 2 ust. 6 Uchwały Nr LXLIII/819/10 Rady Miasta Olsztyn przeprowadzono 
wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Na Przewodniczącą zgłoszona 
została kandydatura Pani Agnieszki Jabłońskiej a na Wiceprzewodniczącą Pani Moniki Falej. 
Obie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 
Przewodniczącą Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego została Pani Agnieszka 
Jabłońska (przy jednym głosie wstrzymującym), a Wiceprzewodniczącą Pani Monika Falej 
(przy jednym głosie wstrzymującym). 

3. Członkowie Rady ustalili spotkania na trzeci wtorek miesiąca z częstotliwością co dwa 
miesiące. Następne spotkanie ustalono na dzień 25. lutego 2014r. na godz. 15.00. 

4. Pani Monika Michniewicz przedstawiła propozycję planu pracy Rady na rok 2014 
(w załączeniu). Omówiono punkty planu: 
1) udział w projekcie innowacyjnym „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” – Pani 
Monika Falej przedstawiła założenia projektu polegające min. na wypracowaniu nowego 
modelu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 
2) opiniowanie procedury Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015r. Pani Monika 
Michniewicz poinformowała, że wstępny harmonogram prac nad OBO przewiduje 
wydłużenie całego procesu, w związku z czym procedura realizacji OBO musi być gotowa do 
15. marca. 
Pan Łukasz Łukaszewski zaproponował, aby na stronie OBO na bieżąco pojawiały się 
informacje o realizacji wybranych projektów, co usprawni czuwanie nad przebiegiem 
realizacji procesu inwestycyjnego. Członkowie Rady zwrócili też uwagę na konieczność 
zintensyfikowania kampanii edukacyjnej i promującej OBO. 



3) udział w kampanii „1% dla Olsztyna”. Rada zastanawiała się nad możliwością zwiększenia 
udziału środków z 1% podatków przekazywanych lokalnym organizacjom. W toku dyskusji 
przedstawiono możliwe działania w tym zakresie tj: 
- opracowanie zestawu argumentów wykorzystywanych w kampanii promocyjnej 
wskazujących na zalety pozostawiania 1% w Olsztynie, 
- informowanie o możliwości tworzenia subkont na potrzeby leczenia lub rehabilitacji osób 
chorych i niepełnosprawnych w organizacjach z siedzibą w Olsztynie, 
- zaprosić do kampanii promocyjnej osoby znane w Olsztynie, 
- podjąć próbę dotarcia do osób rozliczanych przez ZUS i przekazania im informacji o 
sposobie przekazania 1%, 
- wysłać korespondencję do największych pracodawców w Olsztynie, aby zachęcali swoich 
pracowników do przekazywania 1% organizacjom olsztyńskim, 
- z informacją dotrzeć do spółdzielni mieszkaniowych (szczególnie do gazet wydawanych 
przez spółdzielnie), 
- przygotować zestaw jednolitych materiałów promocyjnych – stopki do korespondencji 
email, banery poziome, pionowe, naklejkę z treścią „zakupiono/powstało dzięki przekazaniu 
1% dla Olsztyna”. 
4) Monika Michniewicz omówiła konieczność dostosowania do bieżących przepisów uchwały 
Rady Miasta w sprawie trybu udzielania dotacji na zadania inne niż wymienione w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
5) monitorowanie uchwały o inicjatywie lokalnej – Monika Michniewicz poinformowała 
o wpłynięciu pierwszych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej oraz zgodnie z ustaleniami 
przy tworzeniu uchwały o konieczności dokonania oceny funkcjonowania uchwały po 
wdrożeniu wniosków do realizacji w pierwszym roku, 
6) prace nad zmianą zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia stawek wynajmu 
lokali dla organizacji pozarządowych. Pani Zenona Ćwiklińska zgłosił uwagę, żeby prace 
objęły cały proces udostępniania i nadzoru nad wykorzystaniem lokali dla organizacji 
pozarządowych. Rada przychyliła się do tego wniosku argumentując, że w Olsztynie jest 
ograniczona liczba lokali, które mogą być wynajmowane organizacjom, a wiadomo, że 
niektóre organizacje wynajmują lokal, choć spotykają się np. 2 godziny tygodniowo. 
Konieczne jest więc dla efektywnego wykorzystania zasobów gminy przy jednoczesnym 
możliwie jak największym zaspokojeniu potrzeb organizacji zweryfikowanie procedury 
dysponowania lokalami gminy. 
7) prace nad programem współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, 
który rozpocznie się spotkaniem otwartym w miesiącu marcu w ramach projektu 
innowacyjnego POKL. 
8)udział w Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie we wrześniu br. 

5) Rada pozytywnie zaopiniowała Program Współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2014 (przy jednym głosie wstrzymującym). 

6) Rada wypracowała dwa wnioski skierowane do Prezydenta Olsztyna: 
- umożliwienie ( w formie uchwały Rady Miasta lub programu ) prowadzenia zajęć 
z pływania – analogicznie do prowadzonych w szkołach dla dzieci pełnosprawnych- również 
w drugich klasach szkół dla dzieci niepełnosprawnych, 
- zakupienie elektronicznego generatora ofert, umów i sprawozdań do usprawnienia obsługi 
procesu udzielania dotacji na zadania gminy. 
 
Sporządziła: Monika Michniewicz 


