Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 4 stycznia 2017
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Krzysztof Czapla, Andrzej Gillner, Aneta Lipiec, Jan Pająk, Radosław Truś,
Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath
Nieobecni: Mieszko Adamkiewicz, Klaudia Bera (usprawiedliwione), Bożena Gabryel
Goście: Marian Dragon
1) Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącą MRDPP Anetę Lipiec.
2) Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. Wszyscy zebrani zaakceptowali zaproponowany
porządek obrad.
3) Przyjęcie przez zebranych protokołu poprzedniego posiedzenia.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami.
 Konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Andrzej Gillner przedstawił członkom MRDPP problematykę związaną
z konsultowanym projektem. Zwrócił uwagę na planowane, według projektu ustawy,
powołanie Rady Narodowego Centrum, w skład której ma wejść tylko dwóch
przedstawicieli trzeciego sektora i aż czterech przedstawicieli rządu. Andrzej Gillner
zapytał zebranych, w jaki sposób gliwicka MRDPP mogłaby odnieść się do kwestii
związanych z projektem i czy lepiej będzie jeśli członkowie Rady zrobią to indywidualnie,
czy też powinno to być stanowisko wspólne wszystkich jej członków. Radosław Truś
stwierdził, że stanowisko w tej sprawie powinno być z pewnością wypracowane wspólnie
przez całą MRDPP ponieważ wtedy będzie ono miało odpowiednią rangę. Aneta Lipiec
zaproponowała, aby do konsultacji zaprosić także przedstawicieli gliwickich zespołów
branżowych. Ustalono, że zostaną one w najbliższym czasie poinformowane
o odbywających się konsultacjach i poproszone o opinię.
 Konwent Rad Pożytku Publicznego (Katowice, 20.12.2016). Andrzej Gillner przekazał
zebranym, że mimo słabej frekwencji na wydarzeniu udała się wymiana kontaktów, opinii
i dobrych praktyk pomiędzy obecnymi uczestnikami. Podczas imprezy nastąpiło
przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy.
5) Informacja dotycząca przysiadek. Andrzej Gillner odczytał pismo nadesłane przez
wykładowczynię Politechniki Śląskiej Joannę Tymkiewicz dotyczące organizacji uczelnianego
konkursu związanego z tym projektem. Inicjatorka zaproponowała MRDPP współpracę przy
tym przedsięwzięciu. Jan Pająk zauważył, że należy jak najszybciej poinformować instytucje
dotychczas zajmujące się to sprawą (UM, PU, ZDM) o konkursie, tak aby jego efekty mogły
być wykorzystane przy realizacji koncepcji. Radosław Truś zgodził się z tą opinią. Krzysztof
Czapla stwierdził, że pozytywnie ocenia fakt, iż to właśnie Politechnika Śląska zajęła się
tą sprawą. Na jej terenie istnieją już ławki zbliżone swoją funkcją do przysiadek
proponowanych przez MRDPP. Dzięki swoim doświadczeniom i możliwościom Politechnika
Śląska powinna jak najlepiej przyczynić się do realizacji projektu. Radosław Truś dodał,
że studentom biorącym udział w konkursie można narzucić pewne konkretne wymagania
dotyczące projektu, dzięki czemu będzie się on nadawał do realizacji w przestrzeni miejskiej.
Aneta Lipiec stwierdziła, że nawet jeśli wygrany projekt konkursowy nie zostanie ostatecznie
zrealizowany, to sam konkurs zwróci uwagę mieszkańców na temat zapotrzebowania na
przysiadki.

6) Sprawy bieżące.
 Aneta Lipiec zapytała o stan prac nad stroną MRDPP, która jakiś czas temu uległa awarii.
Poinformowano, że została ona uproszczona i aktualnie uzupełniane są zaległe treści.
Przewodnicząca MRDPP zaproponowała, aby na stronie znalazła się zakładka dotycząca
zespołów branżowych z podstawowymi informacjami na ich temat.
 Aneta Lipiec zapytała Stellę Zaborowską-Nawrath o możliwość zmiany trybu
przyjmowania przez UM dokumentów związanych z realizowanymi przez organizacje
pozarządowe projektami (m.in. czy jest konieczne składanie kserokopii wszystkich
oryginalnych dokumentów). Stella Zaborowska-Nawrath zauważyła, że aktualnie nie
przewiduje się wprowadzenia nowych rozwiązań w ww. zakresie, co podyktowane jest
m.in. faktem prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. Aneta Lipiec zauważyła,
że istnieją instytucje, które weryfikują dokumenty w inny sposób, dzięki czemu
obowiązujące w nich procedury są prostsze niż te funkcjonujące w Gliwicach.
 Krzysztof Czapla poruszył temat budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Zauważył,
że zwiększono pulę zasobów, które zostaną przeznaczone na ten cel. Dodał także,
że biorąc pod uwagę liczne kradzieże w domach na terenie Powiatu Gliwickiego można
spodziewać się wielu wniosków o montaż monitoringu w podgliwickich miejscowościach.
 Radosław Truś skomentował artykuł „Złoty i Zardzewiały Gwóźdź” opublikowany
w Nowinach Gliwickich. Zauważył, że do tytułu „zardzewiałego gwoździa” nominowana
została nowa elewacja Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Jednocześnie stwierdził, że przy
okazji remontu tego budynku, źle została wykonana instalacja podświetlająca napis na
froncie. Krzysztof Czapla odnosząc się do krytyki termomodernizacji UM stwierdził,
że jest to powtarzalne zjawisko, co potwierdzić może przykład mozaiki na Dworcu PKP,
która mimo bardzo złych opinii w okresie kiedy powstawała, przetrwała do teraz.
Jednocześnie zauważył, że osoby które wypowiadają się na takie tematy w swoim
imieniu nie powinny przedstawiać się w mediach jako reprezentanci instytucji takich jak
Politechnika Śląska, jeśli te nie dają im do tego odpowiedniej legitymacji.
 Marian Dragon zapytał w jakim terminie zespoły branżowe otrzymają informacje
dotyczące kwestii związanych z konsultacjami projektu ustawy o Narodowym Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustalono, że informacje zostaną rozesłane
niezwłocznie z prośbą o odpowiedź do 13.01.2017.
7) Wolne wnioski. Zebrani nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.
8) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 1 lutego 2017, o godzinie 15:30, w COK GCOP przy
ulicy Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności

