Protokół
z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 5 lutego 2014 roku.

W dniu 5 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Gliwicach (zwanej dalej MRDPP), w którym wzięło udział 9 członków (lista obecności
– załącznik nr 1).
Na początku posiedzenia potwierdzono kworum i przyjęto większością głosów porządek obrad
przy dwóch głosach wstrzymujących się (porządek obrad – załącznik nr 2).
Następnie omówiono propozycje planu pracy MRDPP na 2014 rok. Przewodniczący zaproponował,
aby wspierać zespoły branżowe w celu wzmocnienia wzajemnej współpracy. Ustalono,
że przedstawiciele zespołów branżowych zostaną zaproszeni na najbliższe posiedzenie MRDPP
tj. na 5 marca 2014 r. oraz poproszeni o przesłanie najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem MRDPP
ramowych tematów dot. działalności zespołu branżowego, jakie zostaną przedstawione na spotkaniu.
Taka informacja zostanie rozesłana do członków MRDPP i pomoże na dokładne przygotowanie się
na spotkanie (w tym również przygotowanie porządku obrad). Przewodniczący zaproponował,
aby ustalenie planu pracy MRDPP w 2014 przenieść na kolejne spotkanie, ze względu na fakt,
że spotkanie z przedstawicielami zespołów branżowych pozwoli określić zakresy tematyczne, którymi
MRDPP będzie mogła się zająć.
Wstępnie ukształtowały się następujące zakresy tematyczne pracy MRDPP:
1. seniorzy w mieście,
2. zieleni miejskiej,
3. promocja turystyki w mieście,
4. bezpieczeństwo,
oraz inne bieżące sprawy, które będą wpływać do MRDPP ze strony Prezydenta Miasta, Rady
Miejskiej czy innych organów samorządowych.
Następnie omówiono uwagi do Programu Współpracy na 2013 rok ze względu na zbliżający
się termin podsumowania realizacji tego dokumentu. Członkowie MRDPP zwrócili uwagę
na udoskonalenie komunikacji między Urzędem a organizacjami pozarządowymi (w tym GCOP
a zespołami branżowymi), jednak nie padła żadna konkretna propozycja rozwiązania. Przewodniczący
poinformował zebranych, że zostało rozesłane pismo w dniu 22 stycznia br. do zespołów branżowych
o przygotowanie uwag do Programu Współpracy na 2013 rok. Zespoły branżowe mają czas
na przygotowanie swoich uwag do 15 lutego br. W związku z tym postanowiono, aby poczekać
na uwagi ze strony zespołów branżowych.
Kolejnym tematem dyskusji były propozycje do Programu Współpracy na 2015 rok. B. Harazim
zawnioskowała, aby precyzyjnie dookreślać priorytety ze względu na szeroki zakres priorytetów
w obecnym Programie Współpracy na 2014, a to nie powoduje rangi i ważności dziedzin, które dla
miasta w danym roku są istotne.
Ustalono harmonogram pracy na najbliższe miesiące:
 marzec – spotkanie z zespołami branżowymi w związku ze zmianą kadencji,
 kwiecień – spotkanie z nowymi zespołami branżowymi,
 maj – omówienie priorytetów do Programu Współpracy na 2015 rok.
K. Jurczewska-Płońska zawnioskowała o kontynuowanie przez MRDPP tematów związanych
z seniorami, m.in. o podjęcie się działań związanych z utworzeniem w Mieście Gliwicach programu
na rzecz seniorów „Gliwice 60+”. Ustalono, że przedstawiony temat mocno łączy się z uchwałą
nr 5/MRDPPG/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. rozwiązywania

problemów środowiska seniorów i należy poczekać na odpowiedź ze strony Urzędu. Niezależnie
od tego MRDPP podjęła uchwałę dot. wniosku do Prezydenta Miasta Gliwice o rozpoczęcie prac
nad utworzeniem Programu dla seniorów „Gliwice 60+” na wzór istniejących programów w innych
miastach na Śląsku (treść uchwały – załącznik nr 3). Uchwała podjęta stosunkiem głosów: 5 głosów –
Tak – 5 głosów, Nie – 0 głosów, Wstrzymane – 3 głosy. Głosy wstrzymujące się uzasadniły swoje
stanowisko: 1) temat jest rozpatrywany w Urzędzie w związku z uchwałą MRDP z dnia 4.12.2013 r.,
2) musi być spójne z działaniami w Urzędzie Miasta oraz 3) należy dokładnie zapoznać się
z programami istniejącymi w Polsce.
Następnie podjęto temat zmiany Uchwały nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17
listopada 2011. Oto ogólne uwagi:
1. istnieją i działają w Gliwicach zespoły branżowe, które są nieformalne tylko ze względu
na brak zapisu w uchwale (np. zespół branżowy ds. bezpieczeństwa publicznego),
2. istnieją zespoły, które zgłaszały potrzebę podzielenia się ze względu na zbyt duże
skumulowanie wielu dziedzin (np. zespół branżowy ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii
oraz turystyki i krajoznawstwa),
3. nie wypisywać nazw zespołów branżowych, aby się nie ograniczać w tworzeniu innych, ująć
w zapisie, że zespoły branżowe mogą być tworzone w zależności od potrzeb społecznych
i organizacji pozarządowych lub ograniczyć liczbą (np. nie więcej niż 10 zespołów).
Przyglądnąć się uchwałom w innych miastach, aby było bardziej uniwersalnie
(nieograniczająco),
4. termin rozpoczęcia kadencji nie związany z uchwałą, tzn. każdy zespół mógłby się zawiązać
w momencie zaistnienia potrzeby, a nie w okresie określonym w uchwale.
Treść uchwały z poprawkami zostanie rozesłana i przegłosowana drogą elektroniczną do członków
MRDPP.
Przewodniczący zaproponował, aby ogłoszenie o naborach kandydatów do zespołów branżowych
ukazało się w Miejskim Serwisie Informacyjnym. Propozycję rozszerzono o uruchomienie cyklu
artykułów ze sprawozdaniami zespołów branżowych. R. Truś zaproponował aby mat. do. Zespołów
branżowych został umieszczony również w prasie lokalnej (np. Nowiny Gliwickie, Dziennik Zachodni,
Gazeta Miejska itp.).
Obecnemu p. Marianowi Dragonowi przekazano informacje dot. dostępu do protokołów z posiedzeń
Komisji problemowych Rady Miejskiej w Gliwicach oraz kontakt z p. P. Staszelem (Zastępca
Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta) w zakresie wniosku do budżetu miasta o przyznanie
środków na Międzynarodowy Festiwal Artystyczny.
Kolejne posiedzenie MRDPP odbędzie się 5 marca 2014 r. w GCOP przy ul. Studziennej 6.
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