Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 13 stycznia 2016
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Aneta Lipiec, Radosław Truś, Jan Pająk, Klaudia Bera, Bożena Harazim,
Andrzej Gillner, , Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel
Nieobecni na posiedzeniu: Kajetan Gornig (zgłosił rezygnację), Mieszko Adamkiewicz (uprzedził
o nieobecności)
Goście: Marian Dragon
1) Rozpoczęcie posiedzenia przez przewodniczącego Radosława Trusia. Stwierdzenie kworum.
2) Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia (tekst został rozesłany do członków MRDPP
przed posiedzeniem).
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu między posiedzeniami. Radosław Truś
przekazał zebranym informacje dotyczące przebiegu działań związanych z budżetem
obywatelskim w Gliwicach. Następnie powrócił do poruszonego na poprzednim posiedzeniu
tematu systemu kontroli nad sprawowaniem pieczy zastępczej (wyjaśnienia w tej sprawie
członkowie otrzymali drogą mailową). Stwierdzono, że są one wyczerpujące, jednak należy
obserwować zmiany zachodzące w zakresie systemu opieki zastępczej. Zebrani stwierdzili,
że zasadne byłoby także pozyskiwanie na bieżąco opinii na temat jakości funkcjonowania
pieczy zastępczej od samych podopiecznych. Uznano, że należy wystosować do Ośrodka
Pomocy Społecznej – wykonawcy zadania, odpowiednie zapytanie w tej sprawie. Jan Pająk
poinformował zebranych, że według obowiązującej ustawy, do 2021 roku zamiast domów
dziecka funkcjonować będą wyłącznie rodziny zastępcze.
Następnie zebrani przeszli do dyskusji nad zmianami w przepisach dotyczących prac
społecznie użytecznych. Aneta Lipiec stwierdziła, że kwestia ta powinna zostać omówiona
przez MRDPP ponieważ jest ona istotna dla organizacji pozarządowych, które korzystają
z pracy osób delegowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.
Przewodniczący zaproponował wystosowanie zapytania do PUP o warunki na jakich
organizacje pozarządowe mogą obecnie korzystać z takiej możliwości. Poproszono Anetę
Lipiec o sformułowanie konkretnych wątpliwości związanych z tą kwestią.
5) Konsultacja statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zebrani omówili poszczególne zmieniane
punkty statutu oraz ewentualne poprawki. Następnie podjęto dyskusję na temat kondycji
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Stwierdzono, że obecnie działa ona bardzo
dobrze, o czym świadczy zwiększająca się ilość czytelników.
Następnie zebrani przeszli do omówienia statutu Muzeum w Gliwicach. Poruszono kwestię
nazw filii muzeum określonych w statucie. Przedyskutowano także cele działań instytucji
opisane w dokumencie. Ponadto Krzysztof Czapla poruszył temat archeologa miejskiego
i zakresu jego kompetencji.
Radosław Truś zauważył, że w punkcie statutu precyzującym cele powinien być wyraźnie
zaznaczony aspekt lokalnego dziedzictwa kulturowego. Ustalono, że do 18.01.2016 można
będzie zgłaszać dalsze uwagi do konsultowanego statutu.
6) Zakończenie kadencji zespołów branżowych (25.03.2016). Przewodniczący zapowiedział,
że zespoły powinny podsumować swoją działalność, zanim nastąpi nabór do kolejnej

kadencji (zgodnie z uchwałą Rady Miasta zgłaszanie kandydatur powinno się zakończyć
25.02.2016). Bożena Gabryel jako reprezentantka Zespołu Branżowego ds. Seniorów
omówiła jego działalność w mijającej kadencji. Przekazała zebranym informacje nt ośmiu
funkcjonujących w Gliwicach klubów seniora. Spotykają się one regularnie i podejmują
działania na wielu płaszczyznach. Poza tym seniorzy mogą w naszym mieście korzystać
z bogatej oferty zajęć do czego również przyczynia się działanie tego Zespołu.
Aneta Lipiec zrelacjonowała działanie Zespołu Branżowego ds. Edukacji, Wychowania
i Innowacyjności. Zespół w bieżącej kadencji zmniejszył się do 4 członków. Spotyka się
jednak regularnie, a osoby wchodzące w jego skład są aktywnie zaangażowane.
Radosław Truś stwierdził, że należy wpłynąć na aktualny stan prac nad uchwałą dotyczącą
MRDPP i zespołów branżowych, aby planowane w niej zmiany weszły w życie jeszcze przed
sformułowaniem się nowych składów.
Następnie zebrani przeszli do omówienia działalności Zespołu Branżowego ds. Zdrowia,
Opieki Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa. Zespół ten w trakcie kadencji
podzielił się na dwa podzespoły: Zdrowia, Opieki Społecznej i Ekologii oraz Turystyki
i Krajoznawstwa. Niestety spotkania całego zespołu były prawie bezowocne. Wynikało to
m.in. z permanentnej nieobecności przewodniczącego zespołu w posiedzeniach.
Podzespół ds. Turystyki i Krajoznawstwa zajmował się w mijającej kadencji m.in. opinią
dot. turystyki i krajoznawstwa w Gliwicach, której celem była zmiana działalności miasta
w tym obszarze.
Krzysztof Czapla zauważył, że problem z regularnością działań zespołów branżowych polega
na tym, że nie nadano im konkretnych kompetencji ani mocy decyzyjnej, przez co należące
do nich osoby zniechęcają się do pracy.
Następnie Krzysztof Czapla omówił działalność Rady Sportu powoływanej przez prezydenta
miasta. Rada składa się z kilkunastu osób reprezentujących różne dziedziny sportu.
Przedstawia ona swoje stanowisko w kwestiach związanych z aktywnością fizyczną, opiniuje
wydatki miasta na stypendia itp. Zajmuje się także edukacją w tym zakresie. Podsumowując
Krzysztof Czapla stwierdził, że Rada Sportu działa sprawnie i konsekwentnie realizuje
założone cele.
Następnie Marian Dragon omówił funkcjonowanie Zespołu Branżowego ds. Kultury. Jego
zdaniem w obecnej kadencji zespół działa o wiele mniej sprawnie niż w poprzedniej.
Stwierdził, że aktualny skład nie ma spójnej wizji działania, ani sprawnego lidera. Zespół
pracuje nad kilkoma pomysłami, jednak są one nadal w trakcie realizacji.
Stwierdzono, że zasadne byłoby zorganizowanie spotkania odchodzących i przyszłych
przewodniczących zespołów branżowych. Ustalono, że spotkanie takie zostanie zwołane
w kwietniu lub maju 2016.
Radosław Truś zapytał zebranych, czy mają pomysł na to w jaki sposób wspomóc działalność
zespołów branżowych w nowej kadencji. Stwierdzono, że należy przeprowadzić promocję
ich działalności i omówić ten temat również na najbliższym spotkaniu „W GCOP przy kawie”.
7) Podsumowanie pracy MRDPP w roku 2015. Sekretarz zaproponował by dokonać
podsumowania dotychczasowej pracy rady. Zdaniem Przewodniczącego należy zebrać
tematy podjętych działań i omawianych spraw, oraz określić na jakim etapie realizacji
aktualnie się znajdują.
8) Ocena realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2015. Andrzej Gillner poinformował, że sprawozdanie jest przygotowywane przez

GCOP i po zebraniu danych oraz uwag (wydziały urzędu, organizacje) zostanie opublikowane
wiosną. Realizację programu zaopiniować powinny także same organizacje pozarządowe,
Radosław Truś zaproponował, aby stworzyć stosowną ankietę badającą opinię organizacji na
temat realizacji programu.
9) Sprawy bieżące. Radosław Truś przypomniał, że wybrano nowe rady osiedlowe (RO), jednak
nie we wszystkich osiedlach to się udało. W celu zainicjowania współpracy organizacji
pozarządowych z radami osiedlowymi warto by zorganizować spotkanie ich przedstawicieli.
10) Wolne wnioski. Marian Dragon zapytał czy będą wydawane kolejne numery magazynu
„Modelowe Rady Pożytku Publicznego”. Aneta Lipiec poinformowała zebranych, że na
chwilę obecną projekt, w ramach którego publikowane było to wydawnictwo, jest
zakończony a jego inicjatorzy starają się o dofinansowanie na kolejną edycję.
11) Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 3 lutego 2016, o godzinie 15.30, w COK GCOP przy
ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności

