Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 2 grudnia 2015
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Aneta Lipiec, Radosław Truś, Jan Pająk, Mieszko Adamkiewicz, Klaudia
Bera, Bożena Harazim, Andrzej Gillner, , Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel
Goście: Marian Dragon
1) Stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. Uwagi członków zostały wprowadzone do
protokołu przed posiedzeniem.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Omówienie
konsultowanych projektów uchwał: "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta
Gliwice na lata 2016-2018” (zgłoszono 11 uwag) oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-2025” (nie zgłoszono uwag).
Omówienie rezygnacji Kajetana Gorniga z funkcji członka MRDPP w Gliwicach. Pismo w tej
sprawie zostało złożone do Prezydenta Miasta Gliwice. W związku z tym wszczęta zostanie
procedura powołania nowego członka.
5) Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta. Klaudia Bera przedstawiła założenia zawarte
w projekcie „Miejskiego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2016-2018”. Ma on na celu przeniesienie ciężaru pieczy zastępczej z instytucjonalnych domów dziecka na zawodowe rodziny zastępcze. Reorganizacja systemu ma polegać na tym, że trzy funkcjonujące w Gliwicach domy dziecka zostaną zachowane jako placówki, w których mieszkać będzie maksymalnie 14 osób. Poza tym powstaną jeszcze dwa
nowe domy dziecka, a działające obecnie filie zostaną przekształcone w mieszkania chronione. Zmiana spowoduje, że obecne, duże siedziby będą zamienione na mniejsze lokale,
w których zamieszka mniejsza liczba podopiecznych. Krzysztof Czapla zapytał, czy reorganizacja spowoduje zmniejszenie całościowej liczby wychowanków gliwickich domów dziecka,
oraz czy nie istnieje zagrożenie, że nowopowstałe rodziny zastępcze nie podołają zadaniu
wychowania dzieci. Zauważył, że często słyszy się o przypadkach patologii mających miejsce
właśnie w rodzinach zastępczych. Klaudia Bera poinformowała, że procedura zakładania takiej rodziny przewiduje konsultacje psychologiczne i szkolenia dla rodziców, co powinno
wyeliminować tego typu przypadki. Obecnie w Gliwicach funkcjonuje dziewięć rodzin zastępczych. Pierwsze powstały już kilkanaście lat temu i do tej pory nie było informacji nt
większych błędów w ich funkcjonowaniu. Celem planowanej zmiany jest wsparcie tworzenia zawodowych rodzin zastępczych przez osoby, które zostaną odpowiednio sprawdzone
pod kątem możliwości prowadzenia takiej placówki. Odpowiadając na wątpliwości Krzysztofa Czapli, Klaudia Bera zobowiązała się także do przesłania członkom MRDPP informacji dotyczących stosowanych metod kontroli rodzin zastępczych i sposobów weryfikacji przyszłych
rodziców zastępczych. Poinformowała także zebranych, że osoby dorosłe korzystające
z mieszkań chronionych podpisują kontrakt, w którym podejmują konkretne zobowiązania
np. dot. znalezienia i utrzymania pracy. MRDPP jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały z zaznaczeniem, że liczy na sumienne traktowanie kwestii związanych z zakładaniem
i kontrolowaniem rodzin zastępczych. Następnie zebrani przeszli do omówienia projektów
uchwał związanych z edukacją:

 Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz
zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji;
 Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych;
 Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice;
 Uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas
pierwszych publicznych gimnazjów, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
 Uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły;
 Uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IW60/2015 Rady Miasta Gliwice
z dnia 19.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Radosław Truś zgłosił kilka korekt redakcyjnych, które zostały odnotowane. Aneta Lipiec
przedstawiła zebranym obowiązujący system finansowania szkół przez miasto
z zaznaczeniem jaka część środków musi być uzupełniana z czesnego. Bożena Harazim
zauważyła, że omawiane uchwały mają charakter intencyjny i służą jedynie stworzeniu
możliwości podjęcia konkretnych kroków w zakresie edukacji w roku przyszłym. Zakładane
w nich działania ostatecznie nie muszą zostać zrealizowane. Aneta Lipiec, odnosząc się
do uchwały dotyczącej rejonizacji szkół podstawowych, zgłosiła potrzebę rozważenia
przeniesienia uczniów z ulicy Harcerskiej i ulicy Sokoła z SP nr 20 do SP nr 12. Jako argument
podała zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie drogi do i ze szkoły przy zastosowaniu
takiego rozwiązania. Przeprowadzono wstępne głosowanie nad zgłoszonymi uwagami. Rada
przyjęła je jednogłośnie. Zebrani zadecydowali, że do 7 grudnia 2015 będzie możliwość
zgłaszania pozostałych uwag do uchwał i jeśli takie wystąpią zostanie nad nimi
przeprowadzone głosowanie internetowe. Następnie zebrani przeszli do omówienia
kryteriów naborów do klas pierwszych. Za niejasne uznano kryterium dotyczące dzieci
rodziców niepełnosprawnych. Członkowie rady podjęli dyskusję na temat sposobu
integrowania w szkołach uczniów osiągających lepsze i gorsze wyniki w nauce. Omówili
modele funkcjonujące w tym zakresie w różnych systemach edukacyjnych oraz rozważali
słuszność wprowadzenia zmian kryteriów zawartych w projektach uchwał. Krzysztof Czapla
zaproponował, aby przyjąć zaproponowane kryteria zaznaczając, że z czasem powinny one
coraz bardziej zależeć od wyników uczniów w nauce. Bożena Harazim zauważyła,
że zmienione powinno zostać kryterium przyznające maksymalnie 13 punktów uczniom
wybitnie uzdolnionym ponieważ może to spowodować nieprzyjęcie ich do wybranych przez
nich szkół.
6) Sprawy bieżące. Radosław Truś przypomniał, że planowane jest spotkanie z sekretarzem
miasta dotyczące sposobu funkcjonowania w Gliwicach rad osiedlowych, a zwłaszcza osiedli
które w wyniku niespełnienia kryterium minimalnej liczby 15 kandydatów, nie posiadają
takiej reprezentacji. Przewodniczący zapytał zebranych, czy w tym temacie mają być

prowadzone kolejne rozmowy, czy zdanie MRDPP na tym etapie jest już ostatecznie
sformułowane. Jednocześnie poprosił Andrzeja Gillnera o sprawdzenie możliwości
zorganizowania takiego spotkania na początku przyszłego roku.
7) Wolne wnioski. Mieszko Adamkiewicz przekazał zebranym wniosek Zespołu Branżowego
do Spraw Kultury (skrót: ZBK) o poparcie przez MRDPP pomysłu wprowadzenia zmiany
w umowach związanych z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu miasta.
Według ZBK w umowach tych powinien się znaleźć zapis zobowiązujący grantobiorców
do przekazywania przedstawicielom UM niezbędnych do promocji informacji
o realizowanych wydarzeniach. Dzięki temu możliwe byłoby regularne i rzetelne
uzupełnianie kalendarza wydarzeń na stronie urzędu oraz publikowanie tych informacji
w innych mediach, które z nim współpracują. Jan Pająk zauważył, że MRDPP nie powinna
narzucać żadnych zobowiązań organizacjom ani zespołom branżowym. Zebrani stwierdzili,
że zmiana zapisów w umowach grantowych nie spowoduje znaczącej poprawy jakości
promocji wydarzeń. Zwrócili natomiast uwagę, że organizatorzy sami powinni jak
najstaranniej promować przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane z budżetu
miasta. Kontynuując temat promocji wydarzeń w Gliwicach Krzysztof Czapla stwierdził,
że Miejski Serwis Informacyjny powinien być zobowiązany do publikacji informacji
o wszystkich imprezach dotowanych przez miasto. Andrzej Gillner zaproponował aby ZBK
upublicznił tę kwestię i rozpoczął ogólną dyskusję wśród organizacji pozarządowych, rad
osiedlowych i pozostałych zainteresowanych. Pozwoliłoby to na wspólne wypracowanie
odpowiednich i wygodnych dla wszystkich mechanizmów promocyjnych. Przewodniczący
zapowiedział, że po odpowiednim opracowaniu zagadnienia, na początku przyszłego roku
zorganizowane zostanie spotkanie dla osób zainteresowanych kwestią promocji z MRDPP
w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
8) Wolne wnioski. Marian Dragon przypomniał zebranym prośbę Zespołu Branżowego
do spraw Kultury o wsparcie przez MRDPP organizacji Festiwalu Rytm Pro Arte Gliwice.
Marian Dragon zrelacjonował dotychczasowe działania mające wpłynąć na poprawę jakości
organizowanej imprezy. Zapowiedział, że wszelkie sugestie zebranych będą wprowadzone
do planu pracy komitetu organizacyjnego tak, aby uzyskać wsparcie MRDPP dla tej
inicjatywy.
9) Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 13 stycznia 2016, o godzinie 15.30, w COK GCOP
przy ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności

