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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

TCZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

za okres od 8 kwietnia 2019 roku do 8 kwietnia 2022 roku 
 

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na lata 

2019-2022 Zarządzeniem nr 125/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia  

8  kwietnia 2019 roku. 

 

W jej skład weszły następujące osoby: 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Tczewa 

1. Kordys Iwona 

2. Mokwa Kazimierz 

3. Nowopolska Bożena 

4. Salkowska - Stubba Ewa 

5. Szczepańska Bożena 

6. Tobiański Tomasz 

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Tczewie 

1. Brucki Ryszard 

2. Misiewicz Krzysztof 

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych 

1. Dzierżanowska-Wasielewska Ewa 

2. Jakubanes Krystyna 

3. Kullas Damian 

4. Markowicz Eugeniusz 

5. Mirotta Dorota 

6. Netkowski Andrzej 

7. Prętki Jacek 

8. Wojciechowski Piotr 

 

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Sali Obrad Rady Miejskiej w Tczewie odbyło 

się pierwsze posiedzenie Rady. Zastępca Prezydenta Adam Urban wręczył 

powołania dla członków Rady na kadencję  2019-2022. 

W wyniku jawnego głosowania wybrano: 

Przewodniczącego Rady  - Pana Prętkiego Jacka 

Wiceprzewodniczącego Rady - Panią Szczepańską Bożenę 

Sekretarza Rady   - Panią Dzierżanowską – Wasielewską Ewę. 

 

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”.  
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Kolejne posiedzenie Rady odbyło się 21 października 2019 roku. Zastępca 

Prezydenta Adam Urban przedstawił „Programu rozwoju sportu na lata  

2019-2023”.  

Na posiedzeniu, które 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. 

Praca członków w Radzie miała charakter społeczny. 

Kadencja Rady trwała 3 lata i kończy się w dniu powołania przez Prezydenta 

nowego składu Rady. 

Rada podejmowała decyzje w postaci stanowisk i opinii zwykłą większością 

głosów.  

 

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego działała na podstawie ustawy       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały                            

nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22.12.2015 roku w sprawie 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów sposobu zgłaszania 

kandydatur na członków Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Rada działała jako organ konsultacyjny, opiniodawczy, doradczy i inicjatywny 

w zakresie działalności pożytku publicznego. 

 

Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniowała: 

 uchwały dotyczące Strategii miasta, 

 uchwały dotyczące organizacji pozarządowych, 

 współpracowała przy przygotowaniu projektów Programu Współpracy                     

z organizacjami pozarządowymi, 

 sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy, 

 tworzyła zespół roboczy w celu wypracowania najlepszych rozwiązań                  

w sferze pożytku publicznego, 

 podejmowała inne działania wynikające z aktualnych potrzeb 

dotyczących współpracy z organizacjami. 

 

Posiedzenie II kadencji zaplanowane na dzień 23 marca 2020 roku nie odbyło 

się z powodu ogłoszenia przez WHO w dniu 11 marca 2020 roku pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2. 
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W związku z sytuacją epidemiologiczną członkowie TRDPP otrzymali w dniu 

18 maja 2020 roku, drogą e-mailową sprawozdanie z realizacji 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 za rok 2019. Sprawozdanie zostało 

zaakceptowane jednomyślnie. 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową 

projekt 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 2021. Projekt 

Programu został zaakceptowany jednomyślnie. 

Kolejne spotkanie odbyło się 28 września 2020 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 2021. 

 

W dniu 2 grudnia 2020 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową 

projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tczewa na rok 2021. 

Projekt został zaakceptowany jednomyślnie.  

 

Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną spotkanie świąteczno-

noworoczne w grudniu 2020 roku z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych nie odbyło się. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną członkowie TRDPP otrzymali w dniu 

22 grudnia 2020 roku, drogą e-mailową do konsultacji projekt Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2021-2027. 

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 04.01.2021 roku do 

15.01.2021 roku. Projekt Strategii został zaopiniowany pozytywnie. 

W związku z zakończeniem pracy zawodowej Pani Bożeny Nowopolskiej, 

zmienił się skład Rady. 

Zarządzeniem nr 83/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku Prezydent Miasta Tczewa 

powołał Panią Bylicką Iwonę do pełnienia funkcji członka Tczewskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 
 

W dniu 20 września 2021 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową 

projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy                       
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022. Projekt 

Programu został zaakceptowany jednomyślnie. 

W dniu 8 listopada  2021 roku członkowie TRDPP otrzymali drogą e-mailową 

projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tczewa na rok 2022. 

Projekt został zaakceptowany jednomyślnie. 

 

Na wniosek Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 

szkolenia: 

1. w 2019 oraz w 2020 roku 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.). 

 

W okresie sprawozdawczym Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

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. 

3. 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. 

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

zaopiniowania projektu Programu sportu na lata 2019-2023. 

5. Uchwała nr 1/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z realizacji 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 

w roku 2019. 

6. Uchwała nr 2/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie 

zaopiniowania projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                    
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w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021. 

7. Uchwała nr 3/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania 

projektu  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tczewa na rok 

2021. 

8. Uchwała nr 1/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania 

projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Tczewa na lata 2021-2027. 

9. Uchwała nr 2/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 

10. Uchwała nr 3/2021 z dnia 8 października 2021 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 2022. 

11. Uchwała nr 4/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie 

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Tczewa na rok 2022. 

 

Wszystkie informacje dotyczące Rady znajdują się na stronach: 

 BIP- z zakładce - Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 organizacje.tczew.pl - w zakładce - aktualności - Tczewska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 
 

Sprawozdanie sporządziła:                                                                              Przewodniczący TRDPP 

Ewa Dzierżanowska-Wasielewska                                                                          Jacek Prętki 


