Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 3 czerwca 2015 roku.
Spotkanie odbyło się o 15.30 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Radosław Truś, Aneta Lipiec, Andrzej Gillner, Klaudia Bera, Bożena Gabryel,
Jan Pająk, Irena Kowalska-Drygała, Rafał Foit, Jan Sznajder, Józef Gogoliński, Anna Kubas, Marian
Dragon, Ewa Lutogniewska. O przeszkodach uniemożliwiających udział poinformowali: Mieszko
Adamkiewicz i Bożena Harazim. Nieobecności na posiedzeniu nie zgłosili: Krzysztof Czapla i Kajetan
Gornig.
1) Zebranie otworzył Radosław Truś. Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych członków
Rady i gości posiedzenia o krótkie przedstawienie się.
2) Przewodniczący odczytał planowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.
3) Rozmowa z Ireną Kowalską-Drygała na temat dokumentu pt. „Standardy Rad Działalności
Pożytku Publicznego”. Reprezentantka Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
przedstawiła zebranym zapisy, które wypracowane zostały przez rady działalności pożytku
publicznego z różnych miast Polski. Irena Kowalska-Drygała zaznaczyła, że nie mają one
za zadanie narzucania sposobu funkcjonowania rad, lecz stanowią wsparcie w ich działaniu,
na przykład poprzez wskazówki dotyczące tworzenia regulaminów. Dokument zawiera m.in.
wytyczne dotyczące komunikacji rad z innymi radami, z władzami lokalnymi i organizacjami
pozarządowymi. Jednym z założeń projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku
Publicznego, jest również wniosek o powołanie na Śląsku Wojewódzkiej Rady Pożytku
Publicznego. Nasze województwo jest jedynym w Polsce, w którym taka rada nie istnieje.
Radosław Truś zaproponował analizę poszczególnych elementów dokumentu.
Podjęto dyskusję nad punktami dotyczącymi tworzenia rad działalności pożytku publicznego
i powoływania ich członków. W toku dyskusji zauważono, że regulamin gliwickiej MRDPP
pozwala na zgłaszanie członków przez zespoły branżowe, natomiast „Standardy Rad
Działalności Pożytku Publicznego” nie zakładają takiej możliwości. Zebrani zaproponowali,
aby rozwiązanie wypracowane w Gliwicach zostało wprowadzone do omawianego
dokumentu. Radosław Truś przedstawił zebranym analizę procesu powołania MRDPP
w Gliwicach. Zauważył również, że bardzo istotne jest, aby przy zmianach kadencji
powoływać do nowego składu część osób z poprzedniej kadencji, z racji zdobytych
doświadczeń. Następnie podjęto dyskusję na temat zasadności wyboru członków MRDPP
spośród członków zespołów branżowych. Aneta Lipiec wyraziła wątpliwość, czy z czasem,
przez stosowanie takiej metody, nie zabraknie kolejnych kandydatów na członków MRDPP.
Irena Kowalska-Drygała zauważyła, że jedynie Gliwice wybrały obligatoryjny wybór
członków rady spośród kandydatów zgłaszanych przez zespoły branżowe. Jan Pająk
zaproponował, aby wobec powyższego na kolejnych spotkaniach omówić związane z tym
zapisy uchwały i rozważyć ewentualną modyfikację. Przewodniczący poprosił zebranych
o przemyślenie kwestii związanych z zespołami branżowymi i zaproponowanie konkretnych
rozwiązań na następnym spotkaniu.
Następnie omówiono temat samych zespołów branżowych i jakości ich działania.
Stwierdzono, że należy starać się zwiększać ich aktywność, ponieważ nie wszystkie z nich
spełniają swoją funkcję. Irena Kowalska-Drygała zaproponowała by zespoły branżowe
powoływane były przez MRDPP, co usprawniłoby ich powstawanie i uniezależniło ich
tworzenie od zapisu w uchwale Rady Miasta. Takie rozwiązanie wprowadzone zostało m.in.
w Dąbrowie Górniczej i przynosi pozytywne efekty.
W toku dalszej dyskusji Radosław Truś odczytał i omówił obowiązki rad działalności pożytku
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publicznego zapisane w „Standardach Rad Działalności Pożytku Publicznego”. Zauważył,
że realizacja obowiązku opiniowania przygotowywanych uchwał Rady Miasta uzależniona
jest przede wszystkim od posiadania wiedzy o przyczynach powstawania projektu.
W toku omawiania kolejnego punktu mówiącego o rozstrzyganiu ewentualnych sporów
związanych z działalnością pożytku publicznego, Marian Dragon poruszył temat ponownego
odrzucenia wniosku konkursowego Fundacji Rytm Gliwice dotyczącego organizacji
Międzynarodowego Festiwalu Pro Arte 2015. Klaudia Bera wyjaśniła, że zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wystąpić o uzasadnienie
odrzucenia oferty konkursowej.
Przewodniczący zauważył, że MRDPP może opiniować kwestie związane z procedurami
konkursowymi, zająć stanowisko w sprawie wniosku, jednak aby to zrobić, musi pracować
na konkretnym przykładzie, czyli zapoznać się z treścią wniosku.
W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na konieczność promowania udziału
przedstawicieli NGO w komisjach konkursowych.
Na zakończenie tej części posiedzenia Radosław Truś odczytał fragment artykułu
pochodzącego z magazynu „Modelowe Rady” , dotyczący powoływania członków miejskich
rad działalności pożytku publicznego i nieścisłości jakie w związku z tym mogą występować.
Przewodniczący poprosił Irenę Kowalską-Drygałę, która zaprezentowała gliwickiej MRDPP
wspomniane pismo, o przysłanie większej ilości egzemplarzy do GCOP. Wydawnictwo jest
elementem projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dyskusja nad regulaminem pracy MRDPP w Gliwicach.
Odczytano i przedyskutowano zaproponowane przez członków MRDPP poprawki
modyfikując w poszczególnych przypadkach ich treść, lub odrzucając inne jako bezzasadne.
Radosław Truś poprosił Andrzeja Gillnera o przygotowanie tekstu jednolitego regulaminu
z wprowadzonymi poprawkami, aby na następnym zebraniu można je było poddać pod
głosowanie. Poprosił także wszystkich członków MRDPP o przejrzenie dokumentów
związanych z funkcjonowaniem rady (regulamin, uchwały Rady Miejskiej itp.), aby można je
było modyfikować w toku dalszych prac. Zwrócił także uwagę na obecny stan strony www
MRDPP i konieczność jego poprawienia.
Sprawy bieżące.
W związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością dwóch osób na zebraniu, przewodniczący
poprosił sekretarza o wystosowanie do nich pisma z pytaniem o powód absencji.
Wolne wnioski.
Rafał Foit zaproponował, aby na stronie www MRDPP znalazły się wszystkie protokoły
posiedzeń gliwickich zespołów branżowych. Przypomniał także o kwestii związanej
ze zmianą wieku, od jakiego obowiązywać ma w Gliwicach karta seniora. Poinformował,
że w trakcie swojej wizyty w naszym mieście, pani premier potwierdziła, iż wiek ten
powinien być niższy niż ten, który aktualnie obowiązuje w Gliwicach. Jan Pająk zauważył,
że nie ma formalnego zapisu regulującego tę kwestię i zaproponował, aby wrócić do tematu
na następnym zebraniu MRDPP przy obecności Bożeny Harazim, która także zajmuje się
tą sprawą.
Najbliższe posiedzenie MRDPP zaplanowano na 1 lipca 2015, o godzinie 15:30 w COK GCOP
przy ul. Studziennej 6.
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