Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 4 listopada 2015
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Klaudia Bera, Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel,
Bożena Harazim, Radosław Truś
Nieobecni na posiedzeniu: Andrzej Gillner (L-4), Kajetan Gornig (zgłosił rezygnację), Aneta Lipiec
(uprzedziła o nieobecności), Jan Pająk (zgłosił kolizję z obowiązkami radnego)
Goście: Katarzyna Śpiewok
1) Posiedzenie otworzył Radosław Truś - przewodniczący MRDPP.
2) Stwierdził kworum, przyjęto porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania.
3) Radosław Truś przekazał informację o mailowej rezygnacji Kajetana Gorniga z członkostwa
w MRDPP. W związku z tym powinien zostać powołany nowy członek MRDPP reprezentujący
Radę Miasta Gliwice. O formalne działanie w tej kwestii poprosił Andrzeja Gillnera,
za pośrednictwem pracownika GCOP.
4) Radosław Truś przedstawił gościa, Dyrektor UM Gliwice – Katarzynę Śpiewok, zaproszoną
w związku z tematem budżetu obywatelskiego. Katarzyna Śpiewok przedstawiła ideę
wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gliwicach, zaprezentowała charakter jego działania
i mechanizmy związane z jego funkcjonowaniem. Radosław Truś przedstawił dyskusyjne
kwestie związane z obecnym kształtem działania budżetu obywatelskiego. Uwagi dotyczyły
progu frekwencji, podziału puli środków, kampanii informacyjnej, możliwości składania, a także
wycofywania wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalizacji
i sposobu głosowania.
Pani Dyrektor wyczerpująco odpowiedziała na pytania, podkreślając jednocześnie, że wszelkie
zmiany związane z zagadnieniem budżetu obywatelskiego są możliwe do wprowadzenia
dopiero w przypadku planu działania na rok 2016 (a odnoszącego się do zadań, które będą
ujęte w budżecie w 2017 roku, na rok 2015=>2016 temat jest zamknięty).
Zdaniem Krzysztofa Czapli, w ramach tego programu powinny być realizowane szersze
działania o charakterze np. ekologicznym itp., a nie te, które i tak w naturalny sposób leżą
w kompetencji Miasta Gliwice i jego jednostek, takie jak "łatanie dziur, czy wymiana chodnika".
Pani Dyrektor wyjaśniła, że każda inicjatywa jest możliwa do realizacji.
Katarzyna Śpiewok podkreśliła, że w wyjaśnianiu wątpliwości mieszkańców miasta,
dotyczących realizacji i planowania budżetu obywatelskiego, większą rolę powinny odgrywać
Rady Osiedlowe. To one powinny być inicjatorami spotkań mieszkańców. W osiedlach,
w których nie powołano Rady Osiedlowej, tego typu inicjatywę przejmą przedstawiciele
Prezydenta Miasta Gliwice. Katarzyna Śpiewok dodała także, że bardzo ważnym elementem
sprawnego funkcjonowania budżetu obywatelskiego jest kampania informacyjna - wszelkie
działania dążące do tego, aby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o możliwości
zgłaszania i głosowania. W tej kwestii podkreśliła, że Urząd Miasta będzie kierował do Rad
Osiedlowych materiały informacyjne (a nie środki finansowe na promocję).
Radosław Truś podsumował spotkanie z panią Dyrektor słowami: temat związany z budżetem
stał się dla członków MRDPP bardziej przejrzysty, a procedury z nim związane zrozumiałe.
5) Radosław Truś podjął temat wyborów do Rad Osiedlowych. Za duży problem uważa,
że w kilku przypadkach osiedla nie będą miały swoich rad z powodu niespełnienia wymogu
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zgłoszenia minimum 15 kandydatów. Postawił pytanie, czy można by było dopuścić wybranie
Rady Osiedlowej w mniejszym składzie. Wszak brak Rady Osiedla przez 4 lata to olbrzymia
strata w działalności społecznej mieszkańców. Zarówno Katarzyna Śpiewok, jak i Krzysztof
Czapla podkreślili, że działanie Rad Osiedlowych reguluje statut i jego zapisy. Oboje również
zaznaczyli, że nie są ekspertami w tej dziedzinie i nie są w stanie wyczerpująco przedstawić
problemu.
6) Radosław Truś przeszedł do kolejnego punktu spotkania, w którym został poruszony temat
konsultacji, zgłaszania uwag oraz dyskusja nad projektami uchwał Rady Miasta: statutu GCOP,
Programu Współpracy na 2016 rok, zmian statutu OPS, odpłatności za usługi opiekuńcze dla
bezdomnych, ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze. Nie wniesiono innych uwag ponad te,
które zostały przekazane drogą elektroniczną.
7) Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 2 grudnia 2015, o godzinie 15.30, w Centrum
Organizacji Kulturalnych GCOP przy ul. Studziennej 6.

Protokołował: Paweł Januszewski
Załączniki: Lista obecności
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