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Sprawozdanie  z działalności  

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

za 2019 rok 
 

W 2019 roku zakończyła się I kadencja Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

powołana przez Prezydenta Miasta Tczewa Zarządzeniem nr 104/2016 z dnia 31 marca 2016 

roku na lata 2016-2019. Rada realizowała swoje ustawowe uprawnienia, do których należy             

w szczególności opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 

sfery zadań publicznych. 

 

Zarządzeniem nr 125/2019 z dnia 8 kwietnia 2020 roku Prezydent Miasta Tczewa powołał 

członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję, na lata               

2019-2022. 

 

Pierwsze posiedzenie II kadencji odbyło się 24 kwietnia 2020 roku. Zastępca Prezydenta 

Adam Urban wręczył powołania dla członków Rady na kadencję  2019-2022. 

Jednogłośnie wybrano Zarząd Rady. W jej skład weszli: 

1. Pan Jacek Prętki - Przewodniczący Rady; 

2. Pani Bożena Szczepańska - Zastępca Przewodniczącego Rady; 

3. Pani Ewa Dzierżanowska-Wasielewska – Sekretarz Rady. 

 

Kadencja Rady trwa 3 lata. W skład Rady wchodzi 16 członków, w tym: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, wskazanych przez Radę Miejską; 

2) sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Tczewa, wskazanych przez Prezydenta; 

3) ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych                

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności Pożytku Publicznego                                   

i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta Tczewa, po dwóch 

przedstawicieli do każdego obszaru wskazanego w §1 pkt.4 Regulaminu wyborów do 

Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybieranych przez osoby 

uprawnione do reprezentowania tych organizacji i podmiotów w wyborach 

organizowanych przez Prezydenta. 

 

Drugie posiedzenie Rady odbyło się 27 maja 2019 roku, na które zaproszono Naczelnika 

Wydziału Rozwoju Miasta Pana Andrzeja Gockowskiego. Przedstawił dokument pn.  

„Strategia rozwoju Tczewa do roku 2030”.  

Przewodniczący zaproponował, aby spośród członków Rady delegować osobę do prac                     

w komisjach grantowych. 

Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu 

Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030. 

2. Uchwała nr 2/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego               

w 2018 roku. 

 

Kolejne posiedzenie Rady odbyło się 21 października 2019 roku. Zastępca Prezydenta Adam 

Urban przedstawił „Programu rozwoju sportu na lata 2019-2023”.  

Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:  
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1. Uchwała nr 3/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania 

projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

2. Uchwała nr 4/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania 

projektu Programu sportu na lata 2019-2023. 

Kolejne posiedzenie odbyło się 12 grudnia 2019 roku. Zastępca Prezydenta Adam Urban 

podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za wkład pracy oraz złożył 

życzenia świąteczne wszystkim organizacjom. Przewodniczący Rady Jacek Prętki przedstawił 

krótką informację o pracy Rady w roku 2019 zaznaczając, że praca członków TRDPP jest 

pracą na zasadzie wolontariatu. 

 

Na wniosek Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2019 roku obyło się 

szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie 

przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert (wg Rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w dnia 24 października 2018 

roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 t.j.). 

 

 

 

 
    Sprawozdanie przygotowała:                                                                              Przewodniczący TRDPP 

Ewa Dzierżanowska-Wasielewska                                                                                 Jacek Prętki 

 

 

 


