Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 22 kwietnia 2015 roku.
Spotkanie odbyło się o godzinie 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
- przyjęto protokół poprzedniego posiedzenia
2) Informacja dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Przewodniczący odczytał treść
dokumentów wystosowanych w ostatnich dniach przez Radę. Pisma dotyczące szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób starszych i programu „Gliwicki senior 67+ i75+”
zostały złożone u Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza natomiast
zapytanie dotyczące trybu malowania pasów na przejściach dla pieszych u Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich.
Dyskusja na temat efektu konsultacji podjętych w sprawie Uchwały Rady Miasta Gliwice
w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia w całości lub części, umorzenia
w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na
raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej pieczy zastępczej oraz opłaty za
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczoleczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej. Pan Andrzej Gillner poinformował członków Rady o protokole konsultacji,
który zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej. Jego treść zawiera
uzasadnienia dotyczące odrzucenia części zgłoszonych przez MRDPP do tego dokumentu
poprawek. Pan Radosław Truś zauważył, że nie została wprowadzona najistotniejsza
proponowana korekta, czyli całościowe uproszczenie treści uchwały.
Pan Pająk poinformował członków Rady o ponownym wniosku jaki złożył do Rady
Miasta Gliwice w sprawie szczepień ochronnych dla seniorów. Zauważył jednocześnie,
że kwestia malowania pasów na przejściach dla pieszych poruszona na ostatnim
zebraniu jest już nieaktualna ponieważ czynności te zostały właśnie podjęte.
3) Tematy priorytetowe Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2016. Pan Andrzej Gillner odczytał zgłoszone wnioski, po czym
podjęto dyskusję nad ich treścią. Pan Radosław Truś uzasadnił słuszność wniosków
złożonych przez Zespół Branżowy Do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Członkowie
Rady wyrazili wątpliwość, czy wszystkie omawiane tematy nie są zbyt ogólne i czy będą
zrozumiałe dla mieszkańców Gliwic. Podjęto także dyskusję nad tym, czy zgłoszony
temat dotyczący pomocy ofiarom katastrof mieści się w zadaniach organizacji
pozarządowych, czy też jest zadaniem specjalnym miasta. Pan Andrzej Gillner
przypomniał, że istnieje możliwość zgłaszania zarówno zadań priorytetowych jak
i istotnych, w związku z czym można podzielić omawiane wnioski na te dwie grupy. Rada

uznała, że ta kwestia wymaga jeszcze dokładniejszego opracowania.
4) Dyskusja na temat postępów w tworzeniu projektu budowy pawilonu szpitalnego,
w którym ma się znajdować oddział geriatryczny. Pan Andrzej Gillner przypomniał, że na
poprzednim zebraniu Rada podjęła uchwałę o poparciu tego projektu. Istnieje jednak
wątpliwość co do tego, u kogo dokument ten powinien być złożony.
5) Gliwicka Karta Seniora. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska zgłosiła uwagę do dokumentu,
który
wystosowała
w
tej
sprawie
Rada.
Zaproponowała,
aby obniżenie wieku od jakiego ma obowiązywać karta uzasadnić tym, że w całej
Europie, we wszystkich tego typu dokumentach wynosi on 60 lat. Pani Bożena Harazim
wyraziła wątpliwość, czy w polskim prawie funkcjonuje zapis określający szczegółowo
wiek senioralny. W odpowiedzi Pani Krystyna Jurczewska-Płońska stwierdziła, że z całą
pewnością funkcjonuje zasada ogólnoeuropejska, wskazująca, że wiek senioralny wynosi
60 lat. Pan Rafał Foit zadeklarował, że poszuka w ustawodawstwie polskim
odpowiedniego przepisu dotyczącego takiej normy. Rada ustaliła, że w takim wypadku
wystosuje aneks do złożonego pisma. Pan Czesław Dudek zaproponował, aby
rozwiązanie tej sprawy rozpocząć od zainicjowania stworzenia dokładnego regulaminu
Karty Seniora w Gliwicach. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska zapytała, czy informacja o
powstaniu gliwickiej Karty Seniora była umieszczona w prasie. Pani Danuta Biernat po
telefonicznym zweryfikowaniu wiadomości poinformowała członków Rady, że taka
wzmianka ukazała się w prasie dwukrotnie. Pan Radosław Truś stwierdził, że sprawą
powinni zająć się przede wszystkim sami zainteresowani, czyli gliwiccy seniorzy.
6) Uwagi dotyczące dotychczasowej działalności MRDPP. Pan Radosław Truś zapytał pana
Zbigniewa Kwolka o powody niezgłoszenia się przez niego do tworzącego się przyszłego
składu Rady. W odpowiedzi Pan Kwolek stwierdził, że nie ma obecnie, tak intensywnego
jak kiedyś, kontaktu z organizacjami pozarządowymi, w związku z czym nie byłby w
stanie ich reprezentować. Pani Krystyna Jurczewska-Płońska stwierdziła, że jest tylko
częściowo zadowolona z działalności Rady ponieważ nie udało jej się zrealizować w stu
procentach wszystkich projektów. Jednocześnie podziękowała członkom Rady za
poparcie kwestii, w które sama jest bezpośrednio zaangażowana. Pozostali członkowie
MRDPP również wyrazili pozytywne opinie na temat jej działalności i zaangażowania
przewodniczącego, któremu podziękowali za rzetelną pracę w okresie trwania
dobiegającej końca I kadencji.
7) Wolne wnioski. Pan Marian Dragon zapytał członków Rady, w jaki sposób działają
odpowiedniki MRDPP w innych miastach. Zebrani stwierdzili, że z ich wiedzy wynika, iż
tego typu gremia powstały w niewielu miejscowościach. Te, które powstały nie działają
zbyt intensywnie i na tym tle gliwicka MRDPP wypada bardzo pozytywnie.
Przypomniano także o pomyśle zbudowania Regionalnej Rady Pożytku Publicznego na
Śląsku.
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