Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 1 lipca 2015 roku.
Spotkanie odbyło się o 15.30 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Aneta Lipiec, Klaudia Bera, Radosław Truś, Mieszko Adamkiewicz, Kajetan
Gornig, Andrzej Gillner, Bożena Gabryel, Bożena Harazim, Marian Dragon, Michał Czaplicki.
Nieobecni: Jan Pająk (zgłosił swój udział w spotkaniu radnych na Politechnice w tym samym
terminie), Krzysztof Czapla (nie uprzedził o nieobecności).
1) Zebranie rozpoczął Radosław Truś, stwierdzono kworum.
2) Przewodniczący odczytał planowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.
3) Zebrani przyjęli protokół z poprzedniego zebrania.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Radosław Truś
zrelacjonował zebranym spotkanie kwartalne „W GCOP przy kawie”. Poruszony był na nim
między innymi temat współpracy gliwickiej MRDPP z zespołami branżowymi oraz radami
pożytku publicznego w innych miastach. Pisemna relacja ze spotkania została rozesłana
drogą mailową członkom rady.
5) Omówienie koncepcji spotkań kwartalnych "W GCOP przy kawie". Andrzej Gillner
przedstawił pierwotne intencje organizatorów spotkań. Miały one spowodować
zacieśnienie kontaktów pomiędzy osobami działającymi w organizacjach pozarządowych,
a przedstawicielami GCOP i samorządu miasta. Niestety ich obecna formuła powoduje,
że nie w pełni realizują one tę funkcję. Aneta Lipiec zaproponowała, aby zapraszać
na spotkania osoby związane z różnymi dziedzinami życia społecznego, nie ograniczając się
do przedstawicieli branży kulturalnej, stanowiących na chwilę obecną większość
uczestników. Kajetan Gornig stwierdził, iż może to spowodować, że osoby
nie zainteresowane większością omawianych w tak szerokim gronie zagadnień przestaną
w przyszłości uczęszczać na spotkania. Jednocześnie zaproponował zawężenie formuły
spotkań do konkretnych tematów. Radosław Truś stwierdził, że w najbliższej przyszłości
powinien zostać poruszony temat miejskich konkursów grantowych. Zebrani uznali ten
pomysł za zasadny, zwrócili jednak uwagę na to, że okres wakacyjny nie jest najlepszy
na wprowadzanie takiego rozwiązania, w związku z czym, lepiej zrealizować ten pomysł
w październiku.
6) Dyskusja na temat propozycji wyjazdowego szkolenia w Rybniku dla członków MRDPP.
Zebrani rozważyli możliwość wzięcia udziału w zajęciach stwierdzając, że łatwiej byłoby
zorganizować wyjazd jednodniowy, a nie dwudniowy, tak jak proponuje organizator. Takie
rozwiązanie spowoduje, że więcej osób będzie mogło skorzystać ze szkolenia.
Przewodniczący zaproponował, aby wyjazd odbył się 29 lipca, w środę i poprosił zebranych
o zweryfikowanie możliwości udziału w tym terminie. Zaproponował także, aby MRDPP
zaprosiła na szkolenie członków zespołów branżowych. Aneta Lipic zadeklarowała, że ustali
szczegóły z organizatorką projektu, w ramach którego ma się odbyć szkolenie. W trakcie
spotkania napłynęła informacja, że szkolenie jest możliwe do zrealizowania 29 lipca, jednak
musi ono trwać dwa dni. Ostatecznie zadecydowano, że sprawdzane będą dalsze
możliwości związane z organizacją wyjazdu jednodniowego.
7) Omówienie formularza zgłoszeniowego zadań do Programu Współpracy Miasta Gliwice

z Organizacjami Pozarządowymi. Andrzej Gillner stwierdził, że dzięki takiemu formularzowi
łatwiej będzie weryfikować propozycje konkretnych zagadnień zgłaszanych do PW.
Jednocześnie ułatwi to dokonanie wyboru oraz ich przedstawianie autorom innych
pomysłów. Zebrani przeanalizowali formularz używając jako przykładu propozycji Radosława
Trusia dotyczącej estetyzacji miasta. Zebrani zaproponowali wprowadzenie drobnych
poprawek do dokumentu. Andrzej Gillner zasugerował wprowadzenie zapisu mówiącego
o szacunkowej kwocie realizacji zadania związanego z daną propozycją.
8) Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Pracy MRDPP w Gliwicach. Przewodniczący
przedstawił wszystkie zmiany jakie wprowadzono do regulaminu na podstawie uwag
członków MRDPP. Podjęto głosowanie nad nową wersją regulaminu Zebrani przyjęli
jednogłośnie nową wersję Regulaminu Pracy MRDPP w Gliwicach.
9) Dyskusja nad modelem powstawania zespołów branżowych. Radosław Truś stwierdził,
że najistotniejszą kwestią jest stworzenie możliwości powstawania zespołów branżowych
w wyniku oddolnych inicjatyw. Andrzej Gillner przedstawił propozycję metody weryfikacji
zasadności powstawania takich zespołów, którą można byłoby wprowadzić do Uchwały
Rady Miasta dotyczącej MRDPP. Dotychczas istniejące zespoły także mogłyby ulec
modyfikacji na mocy zmienionej uchwały. Podjęto dyskusję nad zasadnością istnienia
zespołów branżowych związanych z działalnością sportową, ponieważ w Gliwicach
funkcjonuje powoływana na mocy ustawy Rada Sportu, która powinna reprezentować
organizacje związane z tą branżą. Przewodniczący zaproponował, aby dalszą dyskusję
na temat zmian w uchwale dotyczącej MRDPP kontynuować na kolejnych spotkaniach.
Zmiany zaproponowane przez sekretarza zostały zaakceptowane przez zebranych.
10) Sprawy bieżące. Marian Dragon przypomniał kwestię związaną z nieprzyznaniem grantu dla
Międzynarodowego Festiwalu Pro Arte Gliwice 2015 organizowanego przez Fundację Rytm
Gliwice. Gość rady przedstawił odpowiedź Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta
Gliwice – Katarzyny Łosickiej zawierającą uzasadnienie odrzucenia wniosku o dotację.
Stwierdził, że pismo nie zawiera tak na prawdę konkretnego wyjaśnienia powodów
odrzucenia pomysłu. Przedstawił także szczegółową analizę swojego wniosku
ze zwróceniem uwagi na jego atuty wynikające z innowacyjnych rozwiązań i dużej skali
przedsięwzięcia. Stwierdził, że wiele inicjatyw skierowanych do wąskich grup odbiorców
otrzymuje wyższe oceny mimo tego, że mają one zdecydowanie mniej odbiorców
niż impreza planowana przez Fundację Rytm Gliwice. Marian Dragon zgłosił prośbę
o wsparcie inicjatywy przez MRDPP. W odpowiedzi Radosław Truś poinformował Mariana
Dragona, że komisja konkursowa ma najprawdopodobniej obowiązek oceniania wniosków
według określonych, ścisłych kryteriów i o uzasadnienie poszczególnych ocen należałoby się
zwrócić indywidualnie do członków komisji. Andrzej Gillner przedstawił zebranym ogólną
analizę procedury konkursowej, z której wynika, że nie istnieją podstawy do odwołania
od podjętej decyzji. Klaudia Bera zwróciła uwagę na dodatkowe kryteria oceny takie jak
dotychczasowy przebieg współpracy UM z organizacją składającą wniosek. Radosław Truś
stwierdził, że aby MRDPP mogła podjąć jakąkolwiek decyzję, co do ewentualnego wsparcia
przedstawionej inicjatywy, musiałaby znać więcej szczegółów dotyczących kwestii
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych. Zwrócił także uwagę na to, że w pierwszej
kolejności sprawą powinien się zająć Zespół Branżowy do spraw Kultury.
11) Wolne wnioski. Bożena Gabryel zwróciła uwagę na nowy system dystrybucji środków
unijnych, który zakłada dość wysoki wkład własny w projektach, co zdecydowanie utrudnia
pozyskiwanie grantów. Aneta Lipiec zauważyła, że istnieją przypadki, w których miasto
pokrywa wkład własny do projektów. Stwierdzono jednak, że obecny kształt
ustawodawstwa nie pozwala na wpisanie takiego rozwiązania do programu współpracy.

Andrzej Gillner zaproponował możliwość rozważenia propozycji wprowadzenia rezerw
celowych do budżetu miasta, które rozdysponowywane byłyby w drodze konkursu. Bożena
Gabriel zaproponowała przeprowadzenie otwartego spotkania z organizacjami
i przedstawicielami UM dotyczącego tego zagadnienia. Radosław Truś poprosił Bożenę
Gabriel o wystosowanie do MRDPP pisma z prośbą i zajęcie się tą sprawą.
12) Najbliższe posiedzenie MRDPP zaplanowano na 5 sierpnia 2015, o godzinie 15:30 w COK
GCOP przy ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
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