Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 7 września 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, Jan Pająk, Radosław Truś, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath
Nieobecni na posiedzeniu: Klaudia Bera (usprawiedliwiona)
Goście: Marian Dragon

1) Rozpoczęcie posiedzenia przez przewodniczącą Rady Anetę Lipiec. Stwierdzenie kworum.
2) Ustalenie porządku obrad. Aneta Lipiec poinformowała zebranych, że przedstawiciele Klubu
Inicjatyw Kulturalnych poprosili ją o możliwość zabrania na kolejnym posiedzeniu głosu na
temat odpowiedzi Urzędu Miasta Gliwice na ich ostatnie pismo w sprawie wątpliwości
dotyczących procedur związanych z konkursami grantowymi. Zdaniem Jana Pająka, Mieszka
Adamkiewicza i Bożeny Gabryel - Rada nie powinna kolejny raz wprowadzać tego tematu
do porządku obrad, ponieważ na jednym z poprzednich posiedzeń został on już formalnie
zamknięty. Radosław Truś zauważył jednak, że każdy kto ma potrzebę wypowiedzenia się
na temat, który dotyczy działalności pożytku publicznego ma prawo zrobić to podczas
posiedzeń Rady. Ostatecznie zdecydowano, że przedstawiciele Klubu Inicjatyw Kulturalnych
będą mieli możliwość wypowiedzenia się w interesującej ich kwestii na październikowym
posiedzeniu, co zostanie uwzględnione w porządku obrad. Andrzej Gillner stwierdził,
że należałoby wprowadzić do regulaminu pracy MRDPP zapis, który precyzyjnie określałby
tryb postępowania w podobnych przypadkach.
3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. Z uwagi na to, że Radosław Truś nie
zapoznał się z ostateczną wersją dokumentu, jego formalną akceptację przełożono na
kolejne posiedzenie.
4) Informacja dotycząca okresu między posiedzeniami. Relacja ze spotkania w sprawie
przysiadek, które odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Aneta Lipiec
poinformowała, że przedstawiciele ZDM poprosili o dokładniejsze informacje dotyczące
przedstawionego projektu i zaproponowali ponowne omówienie tej kwestii z udziałem
przedstawicieli UM i Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka. Jednocześnie
stwierdzili, że zarządcy terenów, na których według podanych propozycji mają znaleźć się
przysiadki, mogą nie być otwarci na tego typu projekt. Radosław Truś przypomniał,
że opisywał dokładnie w pismach sens realizacji przedsięwzięcia, jednak do tej pory nikt
nie chciał wziąć całościowej odpowiedzialności za jego wykonanie. Mimo, że propozycja
została przedstawiona przez mieszkańców miasta, jej realizacją powinny się zająć
odpowiednie, powołane do tego instytucje. Krzysztof Czapla stwierdził, że ma bardzo dobre
wrażenie po odbytym w ZDM spotkaniu. W jego ocenie przedstawiciele Zarządu Dróg
Miejskich byli dobrze przygotowani do rozmowy. Sprawa wymaga jednak jeszcze głębszego
omówienia, aby możliwe było przekonanie odpowiednich instytucji do realizacji projektu.
5) Dyskusja nad zmianą regulaminu prac Rady. Zgłoszono propozycje nowego brzmienia
istniejących punktów i dodanie nowych.

Paragraf 3 punktu 1 miałby otrzymać brzmienie: Rada powołuje i odwołuje
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów, spośród
swoich członków.
W punkcie 10 paragraf 4 miałby brzmieć: Głosowanie w trybie obiegowym trwa zawsze
24 godziny, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Po upływie 24 h prowadzący
głosowanie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.
Kolejna zmiana zaproponowana została w punkcie 11: Posiedzenie i głosowanie w trybie
obiegowym uruchamia przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz.
Do paragrafu 4 zaproponowano także dodanie kolejnych punktów:
12. Propozycje tematów do porządku obrad mogą składać członkowie Rady. Porządek obrad
rozsyłany jest do wszystkich członków nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia;
ostateczny jego kształt przyjmowany jest na początku posiedzenia, oraz 13. Wprowadzenie
do porządku obrad tematu na wniosek osoby spoza Rady, odbywa się po zaakceptowaniu
przez Radę, w trakcie posiedzenia lub w głosowaniu za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w oparciu o pisemny wniosek zawierający określenie tematu oraz kwestii,
które mają być przedmiotem interwencji Rady. Podjęto głosowanie nad wprowadzeniem
zaproponowanych poprawek. Wszyscy zebrani oddali głos za wprowadzeniem
przedstawionych zmian. Poprawki zostały wprowadzone do regulaminu z dniem podjęcia.
6) Sprawy bieżące. Krzysztof Czapla poinformował, że od najbliższego czwartku rozpoczyna się
w Gliwicach prestiżowy turniej siatkówki w nowej hali OSIR. Wszyscy zebrani zostali
serdecznie zaproszenie na tę imprezę. Krzysztof Czapla przypomniał także o dożynkach
w Brzezince, na które również zaprosił.
7) Wolne wnioski. Radosław Truś zaproponował, aby Rada wyraziła swoje uznanie
co do jakości promocji działań związanych z tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego
w Gliwicach. W jego opinii Miasto Gliwice przeprowadziło w tym roku bardzo skuteczną
kampanię informacyjną. Krzysztof Czapla stwierdził, że zgadza się z tą opinią, a zmiany
na lepsze w organizacji działań związanych z budżetem obywatelskim są znaczące
i widoczne. Jednocześnie stwierdził, że w dalszym ciągu udział mieszkańcu w tego typu
głosowaniach jest nieznaczny. W przyszłości należałoby przedyskutować kwestię dolnej
granicy wieku mieszkańców, którzy mogą brać udział w głosowaniu, ponieważ nie był on
do tej pory jasno określony. Wracając do wniosku Radosława Trusia stwierdzono, że należy
sformułować odpowiednie pismo i przekazać je Prezydentowi Miasta Gliwice.
8) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 5 października 2016, o godzinie 15.30, w COK
GCOP przy ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności

