Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 8 czerwca 2016
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ul. Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel, Andrzej Gillner,
Aneta Lipiec, Radosław Truś, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath
Nieobecni na posiedzeniu: Klaudia Bera, Jan Pająk
Goście: Witold Kapuściński, Krystyna Skrodzka, Krystyna Jurczewska-Płońska, Czesław Dudek,
Joanna Sarre, Jan M. Dyga, Piotr Oczkowski, Marian Dragon
1) Rozpoczęcie posiedzenia przez przewodniczącego MRDPP Radosława Trusia, stwierdzenie
kworum. Przywitanie gości.
2) Ustalenie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Andrzej Gillner przekazał zebranym dwie
uwagi do protokołu, które zgłoszone zostały bezpośrednio przed bieżącym posiedzeniem.
Członkowie MRDPP zaakceptowali protokół z uwzględnionymi poprawkami.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Radosław Truś
poinformował zebranych o dalszym przebiegu sprawy związanej z mediacją pomiędzy
przedstawicielami Wydziału Kultury i Promocji Miasta a członkami stowarzyszenia Klub
Inicjatyw Kulturalnych. Następnie przeszedł do omówienia projektu statutu Gliwickiego Teatru
Muzycznego przekazanego MRDPP do konsultacji. Odczytał korespondencję pani Urszuli
Więckowskiej. Pierwsza z nich związana była z uzasadnieniem konieczności powstania nowego
statutu, która wynika z potrzeby dostosowania dokumentów regulujących działanie jednostek
miejskich do obowiązującego prawa. Wyrażono wątpliwość, czy przepisy zmieniły się na tyle,
aby konieczne było wprowadzanie nowego statutu. Stella Zaborowska-Nawrath
poinformowała, że poprzedni dokument regulujący działanie GTM nie miał formy aktu prawa
miejscowego i z tego powodu powinien zostać zastąpiony nowym statutem.
Joanna Sarre poinformowała, że w przyszłości reprezentowany przez nią Zespół Branżowy
ds. Kultury chętnie pomoże w konsultowaniu tego typu dokumentów ponieważ działające
w nim osoby związane z branżą kulturalną mają do tego odpowiednie kompetencje. Wracając
do tematu statutu GTM Radosław Truś stwierdził, że zastosowane w nim nazewnictwo
jednostek teatru jest niespójne i niejasne, w związku z czym zapowiedział wystosowanie
indywidualnego pisma w tej sprawie. Pozostali członkowie Rady nie zgłosili poprawek.
Radosław Truś zauważył, że w przyszłości konsultacje dokumentów powinny przebiegać w taki
sposób, aby wszyscy pozostali członkowie MRDPP mieli możliwość odniesienia się na bieżąco
do uwag poszczególnych członków. W związku z tym Andrzej Gillner zaproponował, aby
konsultacje przebiegały dwuetapowo - najpierw zbierane byłyby uwagi, a potem
następowałoby głosowanie nad ustalonym tekstem propozycji. Stella Zaborowska-Nawrath
zauważyła, że rezultatem konsultowania dokumentów przez MRDPP powinny być konkretne
wnioski, uchwała regulująca działanie MRDPP nie przewiduje możliwości zadawania
prezydentowi dodatkowych pytań, związanych z konsultowanymi dokumentami.
5) Dyskusja z zaproszonymi na posiedzenie reprezentantami gliwickich zespołów branżowych.
Radosław Truś poinformował, że zależy mu na ścisłej współpracy rady z zespołami. Przedstawił
formalne aspekty działalności MRDPP, zespołów branżowych oraz ich wzajemne zależności.
Zwrócił uwagę na to, że MRDPP jest organem, którego członkowie reprezentują zarówno Radę
Miasta i Urząd Miejski w Gliwicach, jak i organizacje pozarządowe, które powinny być
reprezentowane właśnie przez zespoły branżowe. MRDPP ma służyć komunikacji pomiędzy
tymi trzema stronami, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt. Następnie Radosław Truś poprosił
o przedstawienie się wszystkich członków MRDPP i zaproszonych na posiedzenie gości. Zebrani
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przedstawili się informując jednocześnie o tym, jakie organizacje lub gremia reprezentują i czym
się one aktualnie zajmują. Poruszono m.in. takie tematy jak: sprawy seniorów, ścieżki
rowerowe, budżet obywatelski i poprawki w systemie konkursów grantowych. Podsumowując
tę część dyskusji Radosław Truś zauważył, że należy położyć duży nacisk na jak najściślejszą
współpracę zespołów branżowych i MRDPP ponieważ jest to jedyna możliwość skutecznego
prowadzenia spraw, którymi zainteresowane są obie strony. Stwierdził, że istotne jest
zbudowanie jak najlepszego systemu komunikacji pomiędzy radą a zespołami. Zaproponował,
aby projekty, które wpływają do MRDPP do konsultacji, wysyłane były do wszystkich zespołów
branżowych działających w Gliwicach tak, aby ich przedstawiciele mogli się wypowiadać w tych
sprawach. Andrzej Gillner poinformował, że dotychczas informacje o konsultacjach
otrzymywały jedynie zespoły tematycznie związane z omawianym projektem. Radosław Truś
poprosił obecnych przedstawicieli zespołów branżowych o podanie adresów mailowych,
na które można będzie przesyłać wszelkie informacje związane z konsultowanymi sprawami.
Poprosił ich także o zgłaszanie do MRDPP spraw, które są problematyczne dla poszczególnych
zespołów. Stella Zaborowska-Nawrath poddała w wątpliwość możliwość rozszerzania
konsultacji i poddawania pod głosowanie przez MRDPP uwag zgłaszanych przez członków
zespołów branżowych, którzy nie są reprezentantami w radzie. W toku dyskusji pani Stella
Zaborowska-Nawrath zauważyła, że Rada może zasięgnąć opinii ekspertów, jeśli jest taka
potrzeba. Konkretne uwagi pod głosowanie powinni jednak wnosić członkowie rady. Podobnie
sprawę podsumował Krzysztof Czapla.
6) W odpowiedzi Radosław Truś stwierdził, że nie zauważa przeciwskazań do takiego działania
i zadał pytanie o to, czy istnieje przepis, który nie pozwala na konsultowanie uchwał przy
udziale zespołów branżowych. P. Stella Zaborowska-Nawrath zauważyła natomiast, że żaden
przepis nie daje zespołom branżowym bezpośredniej delegacji do zgłaszania uwag,
co należałoby jeszcze zweryfikować pod kątem prawnym. Andrzej Gillner zauważył, że z jego
doświadczenia wynika, że jeśli przepisy nie przewidują możliwości zastosowania konkretnej
procedury, należy sprawdzić, czy na pewno istnieją podstawy do jej wprowadzenia. Radosław
Truś zgłosił formalny wniosek o zaproszenie na jedno z kolejnych posiedzeń MRDPP
odpowiednio poinformowanego w tym zakresie eksperta. Reprezentant Rady Rowerowej
Witold Kapuściński zaproponował natomiast, aby sporną kwestię rozstrzygnąć u prawnika UM.
Przewodniczący poinformował, że wobec przedstawionych sprzecznych stanowisk podejmuje
decyzję o osobistym informowaniu przewodniczących zespołów branżowych o wszystkich
sprawach konsultowanych przez MRDPP.
Następnie podjęto dyskusję na temat zgłoszonej do UM propozycji zainstalowania w Gliwicach
specjalnych ławek - przysiadek dla osób starszych. Radosław Truś odniósł się do pisma
nadesłanego przez UM, które stanowiło odpowiedź na wniosek o instalację przysiadek.
Stwierdził, że urząd zamiast sam rozpocząć realizację projektu, ponownie przekazuje sprawę
do MRDPP prosząc o wskazanie konkretnych lokalizacji. Rada jest jedynie wnioskodawcą.
To urząd powinien zlecić wykonanie odpowiedniego projektu, odpowiadającego zarówno
koncepcje rozwiązań). Równolegle warto wybrać konkretne lokalizacje, umożliwiające
spełnienie celu, jakim jest możliwość odpoczynku co kilkadziesiąt metrów. Właściwym gremium
konsultacyjnym powinna być Rada Seniorów i ewentualnie Rady Osiedli. W odniesieniu do
stwierdzenia p. Trusia, że to urząd powinien zlecić wykonanie odpowiedniego projektu,
odpowiadającego zarówno wymaganiom technicznym (wymiary, materiały) jak i estetycznym
(przy wniosku podano trzy koncepcje rozwiązań), Stella Zaborowska-Nawrath zauważyła, że nikt
go o to nie prosił. W piśmie była prośba o wskazanie lokalizacji, na co pani Gabriel zobowiązała
się przekazać sprawę do Rady Seniorów. Stella Zaborowska-Nawrath poinformowała, że w
ramach działań UM w tej sprawie, poproszono o opinię zainteresowane tą kwestią jednostki
urzędu, a na ostatnim posiedzeniu Rada zgodziła się na podjęcie działań w ww. sprawie.
Czesław Dudek stwierdził natomiast, że Rada Seniorów, którą reprezentuje, pracuje obecnie
2

nad doprecyzowaniem omawianego projektu i wprowadzenie do niego propozycji konkretnych
lokalizacji.
7) Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych. Zebrani nie zgłosili żadnych
uwag do projektu.
8) Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. Andrzej
Gillner poprosił o przybliżenie zgłoszonych propozycji. Przedstawicielka Zespołu Branżowego
ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki i Krajoznawstwa - Krystyna Skrodzka
zapoznała zebranych z propozycją dotyczącą przesiewowych badań wzroku. Krystyna
Jurczewska-Płońska reprezentująca Radę Seniorów i Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaproponowała, że w przyszłym roku akademickim zorganizuje wykłady przybliżające kwestie
związane z omawianym problemem. Radosław Truś zgłosił wątpliwość, czy propozycja spełnia
warunki zadania priorytetowego i czy jest w nim określona rola organizacji pozarządowych,
które powinny brać udział w realizacji takiego zadania. W toku dyskusji zaproponowano zmianę
brzmienia propozycji, tak aby zakładała ona bardziej ogólne warunki realizacji zadania.
Drugi temat, zgłoszony przez Zespół Branżowy ds. Kultury, dotyczył stworzenia ogólnopolskiego
letniego festiwalu muzycznego. Andrzej Gillner odczytał treść zgłoszenia. Zauważono,
że priorytet ten nie ma odpowiedniej formy ponieważ opisuje potrzebę stworzenia
konkretnego wydarzenia, a nie szersze działanie w zakresie kultury w Gliwicach. Stella
Zaborowska-Nawrath zaproponowała, aby zmienić treść tego priorytetu nadając mu bardziej
ogólny charakter.
Kolejna propozycja, zgłoszona przez Zespół Branżowy ds. Edukacji, Wychowania
i Innowacyjności dotyczyła działań związanych z konkursami edukacyjnymi, półkoloniami
i innymi niestandardowymi formami kształcenia. Rada uznała, że przedstawiona propozycja
spełnia warunki zadania priorytetowego.
Andrzej Gillner zapowiedział, że oczekuje na przesłanie przeformułowanych priorytetów tak,
aby w odpowiedniej formie mogły one być dyskutowane przy tworzeniu Programu współpracy.
9) Sprawy bieżące. Radosław Truś zapytał o przebieg wprowadzania zmian do uchwały dot. RDPP,
które mają usprawnić działalność m.in. zespołów branżowych. Andrzej Gillner poinformował,
iż z opinii prawnej wynika, że gdyby planowane modyfikacje zostały wprowadzone w tej chwili,
musiałoby nastąpić ponowne powołanie MRDPP w Gliwicach. Wynika to z faktu ustawowej
zmiany długości kadencji rad pożytku z dwóch do trzech lat. W kwestii dobierania członków
do zespołów branżowych w trakcie trwania kadencji, prawnicy stwierdzili, że obecnie jest
to możliwe w oparciu o uchwałę aktualnie obowiązującą. Stella Zaborowska-Nawrath
zauważyła, że jeśli uchylona zostanie obecnie funkcjonująca uchwała, nie będzie istniała
podstawa prawna dla funkcjonowania obecnego składu MRDPP. Radosław Truś stwierdził,
że można zastosować w tej sprawie przepisy przejściowe, pozwalające na dokończenie działania
Rady obecnej kadencji. Ostatecznie stwierdzono, że nowa uchwała powinna zostać uchwalona
z początkiem przyszłego roku, tak aby zaczęła obowiązywać wraz z rozpoczęciem kolejnej
kadencji MRDPP.
10) Wolne Wnioski. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele KIK poprosili o możliwość odczytania
kolejnego pisma w sprawie związanej z przydzielaniem dotacji na działania kulturalne przez
Miasto Gliwice. Radosław Truś poprosił o rozesłanie przygotowanego materiału członkom
MRDPP. Piotr Oczkowski zapowiedział jednak, że wolałby odczytać przygotowane dokumenty
osobiście na kolejnym posiedzeniu. Andrzej Gillner wyraził wątpliwość, czy zasadne jest dalsze
omawianie niniejszej sprawy przez MRDPP (na poprzednim posiedzeniu została ona formalnie
zamknięta). Kwestia nie została rozstrzygnięta, gdyż z powodu braku kworum Rada
nie głosowała nad decyzją co do dalszego prowadzenia sprawy. Radosław Truś stwierdził,
że w tym wypadku możliwe jest skorzystanie z funkcji mediacyjnej rady i powołanie zespołu,
który wnikliwie przyjrzy się spornej kwestii lub przedstawienie przez członków KIK swojego
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ostatecznego, indywidualnego stanowiska w tej sprawie.
11) Ustalono, że z uwagi na rozpoczynający się okres wakacyjny, termin kolejnego posiedzenia
(6.07) ustalony zostanie w najbliższym czasie drogą mailową.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności
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