Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 01.10.2014 r.
Centrum Organizacji Kulturalnych GCOP, ul. Studzienna 6

Na zebraniu obecni byli: Andrzej Gillner, Zbigniew Kwolek, Krystyna Jurczewska – Płońska, Czesław
Dudek oraz goście: Marian Dragon i Rafał Foit. Ze względu na małą liczbę członków MRDPP,
nie stwierdzono kworum.
Poruszono temat działalności zespołów branżowych. Zbigniew Kwolek zauważył, że zmniejszyła się
liczba uczestników spotkań zespołu ds. kultury.
Andrzej Gillner powiedział, że zespoły branżowe powoli nabierają tempa. Odnośnie odrzuconych uwag
do PW, zgłoszonych przez zespół ds. kultury, uznał, że część będzie realizowana w 2015 roku, mimo że
nie zostały uwzględnione w PW.
Czesław Dudek poddał pod dyskusję sprawę trybu głosowania – oprócz odpowiedzi „za” i „przeciw”
powinno znaleźć się też alternatywne „wstrzymanie się od głosu”, z czym zgodził się Zbigniew Kwolek
oraz Krystyna Jurczewska-Płońska.
Zbigniew Kwolek zauważył, że warto poczekać do wyborów samorządowych i wtedy poruszyć wnioski,
które nie zostały uwzględnione w PW. Ponadto zauważył, że do tej pory MRDPP okazała się mało
skuteczna, ze względu na niewielką ilość uwzględnionych propozycji.
Czesław Dudek zwrócił uwagę na to, iż MRDPP miała wiele wniosków i propozycji na dokonanie zmian
i należy nadal zabiegać o ich realizację.
Zbigniew Kwolek przypomniał, że udało się przekazać kilka wniosków w trakcie trwania konsultacji,
jednak nie znalazły odbicia w treści konsultowanego programu (Rozwiązywanie problemów
alkoholowych). Krystyna Jurczewska-Płońska zauważyła, że należy nałożyć jeszcze większy nacisk
na konsultacje programów i formułowanie uzasadnień ich odrzucenia przez stosowne wydziały urzędu.
Zbigniew Kwolek zapytał jaka jest szansa na otrzymanie uzasadnienia odrzucenia wniosków przez
Wydział Zdrowia.
Andrzej Gillner odpowiedział, że należy napisać zapytanie z prośbą o informację, z jakiego powodu owe
wnioski nie zostały uwzględnione.
Krystyna Jurczewska–Płońska nawiązała ponownie do tematu szczepień dla seniorów (grupa 60+)
i wyraziła swoje niezadowolenie w związku z trudnościami jakie napotyka przy wielokrotnych próbach
zrealizowania tego postulatu. Temat specjalistów gerontologów i szczepień dla seniorów nadal
pozostaje otwarty.
Rafał Foit zauważył, że ta sprawa jest istotna i warto inwestować w rozwój profilaktyki zdrowotnej.
Przypomniał, że w innych miastach, jak Katowice czy Bytom, problem rozwiązano; zaproponował,
by po wyborach zaprosić przedstawicieli komisji ds. zdrowia i przedstawić im argumenty Rady.
Zbigniew Kwolek podsumował, iż członkowie MRDPP są jednogłośni w tej kwestii i należy również
zaangażować do konsultacji kompetentne zespoły, jak np. zespół branżowy ds. zdrowia.

Czesław Dudek zaproponował, by każdy z członków MRDPP w miarę możliwości zebrał materiały
dotyczące polityki prozdrowotnej w innych miastach, które byłyby mocnymi argumentami i stanowiły
podstawę pisma do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Następnie Marian Dragon zadał kilka pytań odnośnie specyfiki wieloletniego programu, którym
chciałby objąć Festiwal organizowany przez fundację, w której działa.
Ustalono, że na następnym posiedzeniu podjęte będą tematy niezrealizowane we wnioskach do PW
oraz wypracowanie nowych postulatów.
Kolejne posiedzenie MRDPP odbędzie się w środę 05.11.2014 r. w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
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