Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 9 listopada 2016
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Bożena Gabryel, Andrzej Gillner, Jan Pająk,
Radosław Truś, Urszula Więckowska
Nieobecni na posiedzeniu: Klaudia Bera, Krzysztof Czapla, Aneta Lipiec (usprawiedliwiona), Stella
Zaborowska-Nawrath (usprawiedliwiona)
Goście: Marian Dragon
1. Rozpoczęcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego MRDPP Jana Pająka, w związku
z nieobecnością Przewodniczącej Rady Anety Lipiec. Stwierdzenie kworum.
2. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Rady zapoznali się
z dokumentem i zaakceptowali go nie wnosząc uwag.
4. Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Z uwagi na
nieobecność Przewodniczącej MRDPP Anety Lipiec, Jan Pająk zaproponował, aby informacja
została przedstawiona na następnym posiedzeniu.
5. Konsultacja projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Ślązaczek". Andrzej Gillner
poinformował zebranych, że potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z tego, że zgodnie
z obowiązującym prawem to Rada Miasta jest powołana do podejmowania tego typu
decyzji, natomiast do tej pory leżały one w gestii Prezydenta Miasta. Następnie Radosław
Truś przybliżył członkom Rady zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych i ich
znaczenie dla turystyki. MRDPP zaakceptowała przedstawiony projekt nie zgłaszając do
niego żadnych uwag.
6. Sprawy bieżące. Jan Pająk poinformował, że próbował dowiedzieć się w UM jakie są
postępy w sprawie projektu przysiadek, jednak osoba odpowiedzialna za tę kwestię nie jest
obecnie dostępna, w związku z czym należy poczekać na jej powrót do pracy.
Mieszko Adamkiewicz odniósł się do tematu zmian w systemie rozstrzygania konkursów
grantowych w Gliwicach. Poinformował, że Zespół Branżowy ds. Kultury, którego jest
członkiem zobowiązał się do przedstawienia pisma z propozycjami usprawnień w tym
zakresie.
7. Wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
8. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 7 grudnia 2016, o godzinie 16:30, w COK GCOP
przy ulicy Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności

