
Strona 1 z 2 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  

TCZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

z dnia 27.08.2018 roku 

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 14.05.2018 roku. 

3. Omówienie „Uwag do projektu Programu współpracy Miasta Tczewa                  

z NGO na rok 2019”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

Współpracy Gminy miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi. 

5. Propozycja spotkania świąteczno-noworocznego. 

6. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia. 

ad.1. Przewodniczący Jacek Prętki otworzył posiedzenie i powitał zebranych. 

Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez zastrzeżeń. 

ad.2. Przewodniczący odczytał protokół z Posiedzenia Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 14.05.2018 roku. Zebrani nie wnieśli uwag i przyjęli go 

jednogłośnie. 

ad.3. W tym punkcie Przewodniczący poinformował, że w czasie trwania 

konsultacji do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew                    

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

wpłynęły wnioski od 5 organizacji pozarządowych. Przewodniczący przedstawił 

„Uwagi do projektu Programu współpracy Miasta Tczewa z NGO na 2019 rok”, 

które zostały opracowane przez Fundację Pokolenia, Fundację To i Co, 

Spółdzielnię socjalną „Się kręci”, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES 

Dobra Robota, Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa. 

Przewodniczący poinformował, że z powyższymi „Uwagami” zapoznał się 

Zastępca Prezydenta Adam Urban. Przewodniczący Prętki stwierdził, że nie 

widzi potrzeby, aby zmieniać stan rzeczy, który sprawdza się w działaniu. TRDPP 

nie jest organem kontrolnym lecz pomocniczym w pracy prezydenta i radnych. 

ad.4. Członkowie TRDPP po głosowaniu za- 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało 

się – 0, podjęli uchwałę Nr 2/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
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Tekst Uchwały w załączeniu. 

ad.5. Przewodniczący przedstawił propozycję przygotowania spotkania 

świąteczno-noworocznego jako corocznego spotkania przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Jest to propozycja do przedyskutowania na 

następnym posiedzeniu. 

ad.6. Radny Kazimierz Mokwa zaproponował, aby Rada zwróciła się do 

Prezydenta z następującą sprawą: W związku ze zmianami ustawodawczymi                

i dodatkowymi kosztami związanymi z nakładaniem na organizacje 

dodatkowych obowiązków TRDPP w imieniu własnym i wszystkich organizacji 

pozarządowych zwraca się do Prezydenta o zabezpieczenie w projekcie budżetu 

na 2019 rok zwiększonych nakładów na działalność organizacji pozarządowych. 

Wniosek radnego Mokwy poddano pod głosowanie. Wynik: za- 13 głosów, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła:                                                                                     Przewodniczący 
Ewa Dzierżanowska-Wasielewska                                                                  Jacek Prętki 


