Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 4 marca 2015 roku.
Spotkanie odbyło się o 15.15 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Zbigniew Kwolek, Czesław Dudek, Barbara Bobrowska, Andrzej Gillner,
Bożena Harazim, Danuta Biernat, Radosław Truś, Jan Pająk, Krystyna Jurczewska-Płońska, Marian
Dragon, Rafał Foit
1) Rozpoczęcie zebrania przez przewodniczącego Zbigniewa Kwolka:
- stwierdzono kworum,
- przyjęto porządek obrad.
2) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Przewodniczący
odczytał pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali w sprawie uzupełnienia
składu Rady, które nadeszło w odpowiedzi na zapytanie dotyczące absencji dwóch członków
– pani Joanny Karwety i pana Adama Sarkowicza. Niestety pismo to nie rozwiązało
wątpliwości członków MRDPP dotyczących trybu uzupełnienia składu Rady. Pan Jan Pająk
zadeklarował, że jako radny postara się w najbliższych dniach pozyskać informacje na temat
możliwości rozwiązania tej sytuacji. Jednocześnie członkowie MRDPP poruszyli kwestię
konieczności wprowadzenia zmian w regulaminie Rady, które powinny wykluczyć
w przyszłości tego typu problemy.
3) Informacja pana Andrzeja Gillnera w sprawie wyniku głosowania Rady Pożytku nad uchwałą
dotyczącą zmian w regulaminie naborów do przedszkoli miejskich. Rada zapoznała się
z projektem jednak nie zajęła stanowiska w tej kwestii.
4) Sprawozdanie z działalności MRDPP w latach 2013-2014. Rada podjęła dyskusję na temat
treści dokumentu. Ustalono, że do nazwisk członków Rady powinny być dopisane instytucje
lub organizacje, które są przez nich reprezentowane. Pan Andrzej Gillner przypomniał
o propozycji, aby sprawozdanie obejmowało okres do lutego 2015, a nie jak było wcześniej
ustalone, do końca roku 2014. Ostatecznie Rada ustaliła, że złoży sprawozdanie z działalności
do 28 lutego 2015, natomiast z końcem kadencji rozszerzy je o informacje dotyczące
ostatnich dwóch miesięcy działalności. Zaznaczono jednocześnie, że należy zasygnalizować
problem z niespójnością terminów regulaminowych sprawozdań z okresem trwania
działalności Rady.
5) Omówienie kwestii zgłaszania uwag do Programu Współpracy Miasta Gliwice
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. O możliwości wprowadzenia poprawek do tego
dokumentu zostały poinformowane gliwickie zespoły branżowe. Jak do tej pory dwie
poprawki zgłosił Zespół Branżowy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Pan Andrzej Gillner
przypomniał także wcześniejszy wniosek Pana Radosława Trusia dotyczący estetyzacji
miasta.
6) Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi
na 2014 rok. Pan Rafał Foit jako gość Rady wypowiedział się pozytywnie na temat realizacji
programu. Przytoczył przykłady rad w innych miastach, w których podejmują one szereg
przedsięwzięć poza realizacją programu współpracy. Zauważył jednak, że najistotniejsze dla
Gliwic jest konsekwentne realizowanie założeń tego dokumentu. W porównaniu z innymi
miastami wypadamy dobrze m.in. w kwestii organizacji i regularności pracy. Przewodniczący

Zbigniew Kwolek zauważył, że mimo to powinniśmy się starać działać według własnych,
przyjętych przez siebie, wytycznych i nie opierać swoich opinii jedynie na porównaniach
z radami działalności pożytku publicznego w innych miastach. Obecna, pozytywna ocena
funkcjonowania Rady nie powinna spowodować spadku tempa prac nad wprowadzeniem
dalszych zmian. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska stwierdziła, że w jej opinii ocena nie jest
tak pozytywna. Zauważyła, że wiele wniosków MRDPP wynikających często w trakcie
konsultacji społecznych było odrzucanych przez władze miasta bez podania powodów. Pan
Jan Pająk wyraził pogląd, że wiele przypadków odrzucenia uwag, bądź nieuzasadnienia
konkretnych decyzji i rozwiązań przez Urząd Miasta wynika z tego, że przedstawiciele Rady
zbyt rzadko uczestniczą w zebraniach komisji Rady Miasta, na których mogliby popierać i
argumentować wnioski MRDPP. Zaproponowano, aby w ocenie programu zawrzeć wniosek
o wprowadzenie uzasadnienia w przypadku odrzucenia opinii MRDPP do konsultowanych
projektów uchwał Rady Miasta. Przewodniczący Zbigniew Kwolek przypomniał, że MRDPP
nie może wchodzić w kompetencje organów tworzących uchwały. Jej rolą jest jedynie
niezobowiązujące opiniowanie konkretnych kwestii związanych z działalnością pożytku
publicznego. Radosław Truś stwierdził, że istotne jest, aby opinia MRDPP była obligatoryjnie
przedstawiana radnym przed głosowaniem nad konkretną uchwałą Rady Miasta. Pani
Krystyna Jurczewska-Płońska zawnioskowała, aby Rada upoważniała ją w konkretnych
przypadkach do występowania na komisjach Rady Miasta w celu przedstawienia
argumentów MRDPP.
7) Dyskusja na temat możliwości powstania, poza rocznym programem współpracy, programu
wieloletniego, który mógłby wyznaczać kierunki działania na dłuższy czas. Przewodniczący
zauważył, że taki program mógłby być jedynie bardzo ogólnym planem ponieważ nie ma
możliwości oparcia go na budżecie.
8) Sprawy bieżące:
Pan Jan Pająk poinformował członków Rady o krokach jakie podjął w związku ze sprawą
gliwickiego WOPRu przedstawioną na poprzednim spotkaniu przez prezesa Bogdana
Kozłowskiego. Gość Rady otrzymał od Pana Jana Pająka kontakt do konkretnych osób
odpowiedzialnych w Urzędzie Miasta za sferę bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
Obecnie oczekuje na odpowiedź CRG w kwestii dodatkowych możliwości pozyskiwania przez
WOPR środków na działalność.
9) Wolne wnioski:
Pan Marian Dragon poruszył temat planowanego przez jego organizację Międzynarodowego
Festiwalu Pro Arte 2015. Poinformował członków Rady, że wniosek o dofinansowanie tego
projektu w ramach konkursu miejskiego został odrzucony przez komisję z przyczyn
formalnych. Zauważył, że przy przedsięwzięciach o tak dużej skali, urząd mógłby wcześniej
informować wnioskodawców o występujących błędach, tak aby mieli oni możliwość je
poprawić. Przypomniał, że z rozmów z przedstawicielami Wydziału Kultury i Promocji Miasta
Gliwice, dowiedział się, że ich opinia na temat pomysłu stworzenia festiwalu jest pozytywna,
co jednak nie przełożyło się na ich bezpośrednią pomoc w konstruowaniu wniosku. Pan
Marian Dragon stwierdził, że dokument ten był konsultowany ze specjalistami GCOP, jednak
mimo to członkowie komisji znaleźli w nim błędy formalne. Było to jednak prawdopodobnie
spowodowane tym, że konsultowana wersja nie była wersją ostateczną wniosku. Po
wymienieniu przez pana Mariana Dragona błędów zawartych w dokumencie pani Bożena
Harazim stwierdziła, że obecnie obowiązujący tryb rozpatrywania zgłoszeń do konkursów nie
daje możliwości korygowania takich usterek, w związku z czym dyskwalifikują one cały

projekt. Przewodniczący przypomniał jednak, że Międzynarodowy Festiwal Pro Arte 2015,
był od początku bardzo poważnym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się wiele
organizacji. Urząd Miasta powinien wziąć to pod uwagę i zająć stanowisko w tej sprawie.
10) Kolejne posiedzenie MRDPP zaplanowano na 01.04.2015 r. o godzinie 15.15, w Centrum
Organizacji Kulturalnych GCOP, przy ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Sprawdził: Andrzej Gillner
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