Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 9 kwietnia 2014 roku
W filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Gliwicach, w którym wzięło udział 8 członków (lista obecności – załącznik nr 1).
Przewodniczący Rady Zbigniew Kwolek potwierdził kworum. Na zebraniu zostały poruszone wnioski
dotyczące zmian w Uchwale z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określania trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania MRDPP.
Radosław Truś zadał pytanie, czy powoływanie zespołów branżowych przez prezydenta jest zgodne
z uchwałą. Andrzej Gillner zauważył, że zespoły powstały w drodze nieformalnej. Ich koordynacją
zajmuje się dyrektor GCOP. W ustawie widnieje zapis, który jasno stwierdza, że Rada Pożytku
powoływana jest przez prezydenta, podobnie jak zespoły branżowe (na wniosek organizacji
pozarządowych), jednak dotychczas zespoły były powoływane przez Radę Miejską. Rozważano,
czy istnieje potrzeba, by prezydent powoływał zespoły.
Czesław Dudek odniósł się do statutu Rady, w którym widnieje zapis o obowiązku konsultowania
uchwał. Rada powinna zasięgać opinii zespołów branżowych i konsultować z nimi wszelkie zmiany.
W uchwale nie są jednoznacznie określone kompetencje zespołów branżowych, natomiast wskazany
jest ich zakres działania. Radosław Truś zaproponował zapis: „zespoły branżowe mają możliwość
konsultacji projektów właściwych dla tematyki danego zespołu”. Zbigniew Kwolek podsumował
ustalenia i zaproponował zapis: „umożliwić zespołom branżowym praktyczne konsultowanie uchwał
prawa miejscowego”.
Regulamin zespołów branżowych zatwierdzany jest przez jego członków, którzy ustalają we własnym
gronie tryb formowania zarządu. W uchwale brakuje zapisu o zmianie członków, jest jedynie mowa o
„powoływaniu członków na początku kadencji”. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie
nowego zapisu dotyczącego trybu powoływania zespołów, m.in. o możliwości dodawania nowych
członków w ciągu roku, a także o ich odwoływaniu (jeśli nie uczestniczą w zebraniach, powinni być
automatycznie wykreślani z listy). Andrzej Gillner zaznaczył, że funkcjonowanie zespołów uzależnione
jest od liczby jego członków. Ustalono propozycję zapisu: „kadencyjność członków zarządu trwa nie
dłużej niż 2 lata”.
Czesław Dudek odczytał swoje propozycje zmian w zapisie uchwały i przekazał je przewodniczącemu
(załącznik nr 2)





zmiana w § 3.2 „Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Prezydenta Miasta
na okres kadencji Rady” – wykreślić słowo „odwoływani”, ze względu na niekonsekwencję;
§ 4.10 – Prezydent Miasta może odwołać członka Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady w przypadku - dodać punkt d) rezygnacja członka Rady i e) na wniosek organizacji,
którą reprezentuje członek;
przeniesienie § 4.10 do 4.9

Zbigniew Kwolek zauważył, że MRDPP nie ma mocy zmieniać zapisów w uchwale, może jedynie
zasygnalizować problem i przedstawić propozycję zmian. Podkreślił również, że wprowadzenie
zespołów branżowych w Gliwicach było rewolucyjnym pomysłem, natomiast potrzeba czasu,
by dojrzały i zaczęły w pełni realizować swoje zamierzenia.

Kolejny temat poruszony na zebraniu to kwestie związane ze statutem Rady Osiedlowej. Zbigniew
Kwolek obiecał przesłać uczestnikom spotkania treść dokumentu pocztą elektroniczną.
Następnie przewodniczący przedstawił prośbę Mariana Dragona, który zwrócił się do MRDPP
o konsultację w sprawie trudności formalnych, związanych z organizacją Międzynarodowego
Festiwalu Rytm Gliwice 2015. Andrzej Gillner podpowiedział prezesowi Fundacji Rytm, by wypełnił
wniosek ofertowy organizacji pożytku publicznego – zadanie jednorazowe do budżetu. Dokument
należy złożyć w Urzędzie Miasta do 15.04.2014, kolejny termin składania wniosków to grudzień.
Na koniec Zbigniew Kwolek przypomniał obecnym na zebraniu o nowo powstałej stronie
internetowej MRDPP (www.mrdpp.gliwice.pl), na której znajdują się protokoły, uchwały
oraz informacje o następnych spotkaniach. Przewodniczący zaapelował do członków rady
o propozycje, w jaki sposób można uatrakcyjnić stronę (padł pomysł umieszczenia zdjęć członków,
czy danych kontaktowych do konkretnych osób).
Kolejne posiedzenie odbędzie się 14.05.2014 o godzinie 15:15 w filii GCOP, przy ul. Jagiellońskiej 21.
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