Protokół
z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
z dnia 13 listopada 2013 roku.

W dniu 13 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach (zwanej dalej Radą), w którym wzięło udział 9 członków (lista obecności – załącznik nr 1).
W zebraniu uczestniczyło dwoje gości: p. Krystyna Sowa – Przewodnicząca Komicji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach oraz p. Marian Dragon – Prezes Fundacji Rytm Gliwice.
Podjęto dyskusję nt. ewentualnego uchybienia prawnego polegającego na braku wydania opinii MRDPP
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2014 rok.
Wyrażono opinię, że dla utrzymania dobrej współpracy i tworzenia dialogu samorządu z MRDPP,
członkowie MRDPP powinni się byli zapoznać z powodami odrzucenia lub nieprzyjęcia wniosków, przed
sesją Rady Miejskiej w Gliwicach, na której Program był uchwalany.
Przeanalizowano terminy dot. przeprowadzonych konsultacji programu współpracy na rok 2014 (zwany
dalej PW 2014) i stwierdzono, że MRDPP wydała opinię do ww. dokumentu. Głosowanie nad wnioskami
zapisów do PW 2014 zostało przeprowadzone drogą elektroniczną, co jest zgodne z Regulaminem
MRDPP.
Po dyskusji MRDPP podjęła uchwałę w sprawie uznania głosowania elektronicznego jako obowiązującego
wydania opinii do projektu uchwały (druk nr 836/2013) – (uchwała MRDPP z dnia 13 listopada 2013 r. załącznik nr 2).
Dla uniknięcia tego typu sytuacji na przyszłość ustalono, że prace nad kolejnym programem współpracy,
MRDPP podejmie dużo wcześniej, nie czekając na ogłoszenie konsultacji. Jednocześnie wystąpi z prośbą
do Biura Rady Miejskiej aby projekty uchwał były przekazywane członkom MRDPP w tym samym czasie
i formie, jak do radnych Rady Miejskiej.
Następnie omówiono wnioski z konsultacji PW 2014, które zostały odrzucone, stanowisko dyrektora
GCOP w sprawie wniosków z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi" stanowi – załącznik nr 3 do protokołu.
Odczytano propozycje wniosków (dot. spraw nieobjętych PW 2014) a przygotowane przez p. Czesława
Dudka, które powinny stać się przedmiotem wystąpienia MRDPP do Prezydenta Miasta. Ustalono, że
dokładna treść tych wniosków zostanie rozesłana do członków MRDPP drogą elektroniczną.
Pani Krystyna Sowa jako przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej wyraziła chęć podjęcia bieżącej
i planowej współpracy z MRDPP. Zaproponowała również, by zespoły branżowe informowały MRDPP
o sprawach podejmowanych wobec instytucji zewnętrznych (w szczególności miejskich), co umożliwi
skuteczną współpracę z organami samorządu. Zwróciła uwagę na fakt, iż niektóre działania zespołów
branżowych dzieją się poza wiedzą MRDPP.
W posiedzeniu wziął udział p. Marian Dragon z Fundacji Rytm Gliwice. Udzielono mu głosu na
zakończenie spotkania - nawiązał do tematu Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego. Zreferował
spotkanie organizacyjne, które już się odbyło i zaprosił na kolejne, które odbędzie się 13 stycznia 2014 r.
Kolejne posiedzenie MRDPP odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 15:00 w filii GCOP – Strefa Aktywności
Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 21.
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