Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 9 marca 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, Andrzej Gillner, Bożena
Gabryel, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath, Mieszko Adamkiewicz
Nieobecni na posiedzeniu: Krzysztof Czapla (uprzedził o nieobecności)
Goście: Marian Dragon, Piotr Oczkowski, Jan Dyga
1) Rozpoczęcie posiedzenia przez przewodniczącego MRDPP. Stwierdzenie kworum.
2) Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia (tekst został rozesłany członkom MRDPP przed
posiedzeniem droga mailową).
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu między posiedzeniami.
MRDPP otrzymała do konsultacji statut Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach. Po zapoznaniu się
z dokumentem członkowie rady nie zgłosili uwag.
a) Informacja Jana Pająka dotycząca odpowiedzi jaką otrzymał od przedstawicieli UM na zapytanie o
możliwości promocji wydarzeń kulturalnych w Gliwicach. Radosław Truś odczytał pismo, w którym
zawarte zostało stanowisko urzędu dotyczące tej kwestii oraz informacja, że organizacje otrzymują
dotacje na realizację wydarzeń i za pomocą tych środków mogą promować swoje działania. Miejskie
kanały publikacji również są otwarte na informacje pochodzące od organizatorów, ale muszą one
być precyzyjne i przedstawione w odpowiedniej formie.
Stella Zaborowska-Nawrath poinformowała zebranych, że informacje opisujące różne wydarzenia
odbywające się w naszym mieście, które docierają do urzędu, są bardzo zróżnicowane pod
względem formy i jakości, nie zawsze takiej, która nadaje się do publikacji w miejskich środkach
przekazu.
Radosław Truś zauważył, że jeśli dane wydarzenie jest dofinansowane ze środków miejskich,
to informacja o nim powinna z pewnością ukazać się w MSI. Zaznaczył równocześnie,
że w przypadku wydarzeń, które są promowane w mediach o szerszym zasięgu, zasadność reklamy
w MSI można przedyskutować.
Stella Zaborowska-Nawrath przypomniała o możliwości publikowania informacji dotyczących
wydarzeń w „kalendarzu” (https://gliwice.eu/wydarzenia/) na stronie internetowej UM. Klaudia
Bera zaznaczyła, że poza wydarzeniami kulturalnymi, odbywają się w naszym mieście także różne
wydarzenia społeczne. Oczywiste jest jednak, że z uwagi na ich dużą ilość trudno znaleźć miejsce na
publikację informacji o wszystkich, szczególnie na łamach MSI, który ma ograniczoną objętość.
Zebrani stwierdzili zgodnie, że szerzej promowana powinna być strona internetowa UM
z wydarzeniami. Wzrost jej popularności spowodowałby, że stałaby się ona cennym narzędziem
promocji dla gliwickich organizacji pozarządowych. Radosław Truś zaproponował wystosowanie do
UM prośby o umieszczanie wiadomości o wydarzeniach odbywających się w naszym mieście w
różnych miejskich publikatorach, a do organizacji o przekazywanie informacji w odpowiedniej
formie.
b) Korespondencja dotycząca artykułu poruszającego kwestię konkursów grantowych na działania
kulturalne, który ukazał się na stronie www.info-poster.eu.
Radosław Truś odczytał treść korespondencji nadesłanej w tej sprawie do MRDPP przez
przedstawicieli Klubu Inicjatyw Kulturalnych. Wyrażone w niej zostały wątpliwości związane
z ocenianiem wniosków konkursowych przez przedstawicieli UM.

Aneta Lipiec zaprezentowała kryteria, według których przyznawane są punkty oraz omówiła
specyfikę komisji konkursowych, w ramach których następuje podział publicznych pieniędzy na
przedsięwzięcia zgłaszane do konkursów. Stwierdziła również, że w przypadku odrzucenia wniosku
najlepiej zgłosić się do UM o pisemne uzasadnienie takiej decyzji.
Jan Pająk zauważył, że organizacje, które mają wątpliwości co do sposobu oceniania wniosków
powinny same zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych.
Radosław Truś zauważył, że pojawiające się wątpliwości dotyczące obowiązujących obecnie
kryteriów oceny wniosków są w jego ocenie uzasadnione.
Piotr Oczkowski zrelacjonował zebranym przebieg nieudanej próby uzyskania od przedstawicieli
urzędu informacji dotyczących kart ocen wniosków.
Andrzej Gillner poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z pracownikiem UM i poinformował, że
początkowa odmowa przekazania informacji wynikła z nawału bieżących obowiązków, a oczekiwane
szczegółowe dane udostępniono.
Przedstawiciele UM zadeklarowali, udostępnianie przedstawicielom Klubu Inicjatyw Kulturalnych
interesujących ich materiałów bez zbędnej zwłoki. Stella Zaborowska-Nawrath w odpowiedzi na
wątpliwości zawarte w omawianej korespondencji, przedstawiła ogólne zasady podziału środków
finansowych przeznaczonych na działania kulturalne prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Nawiązując do tematu Marian Dragon omówił ofertę konkursową Fundacji Rytm Gliwice.
Jednocześnie zapytał Stellę Zaborowską-Nawrath, czy w przyszłości będzie możliwość poprawiania
ewentualnych błędów formalnych, tak aby nie dyskwalifikowały one całego wniosku.
W odpowiedzi przedstawicielka UM poinformowała, że kwestia błędów formalnych była omawiana
z radcami prawnymi: oferty, które nie są prawidłowo wypełnione (obarczone błędami formalnymi),
nie mogą być rozpatrywane.
W dalszej części dyskutowano na temat różnych błędów formalnych pojawiających się
we wnioskach.
5) Konsultacje w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Klaudia Bera
przedstawiła nowe działania OPS i jak będą brzmieć w zmodyfikowanym statucie.
Członkowie MRDPP nie zgłosili uwag do dokumentu.
6) Podsumowanie realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi.
Przedstawiono po krótce wnioski z przeprowadzonej w tej sprawie ankiety. Szersza dyskusja na ten
temat odbędzie się w ramach najbliższego spotkania „W GCOP przy kawie”.
7) Omówienie kwestii związanych z rozpoczęciem nowej kadencji zespołów branżowych. Andrzej Gillner
przedstawił zebranym informacje o zgłoszonych kandydaturach do poszczególnych zespołów.
Stwierdzono, że dobrym prognostykiem dla dalszego funkcjonowania zespołów branżowych jest fakt,
iż do nowej kadencji zgłosiło się wiele osób, które do tej pory nie brały udziału w pracach zespołów.
8) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 13 kwietnia 2016, o godzinie 15.30, w COK GCOP przy
ul. Studziennej 6.
Protokołował: Paweł Januszewski
Załączniki: Lista obecności

