Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 1 lutego 2017
Spotkanie odbyło się o 15:30 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Klaudia Bera, Bożena Gabryel, Andrzej Gillner,
Aneta Lipiec, Jan Pająk, Radosław Truś, Urszula Więckowska,
Nieobecni: Krzysztof Czapla, Stella Zaborowska Nawrath (usprawiedliwiona)
Goście: Marian Dragon
1) Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącą MRDPP Anetę Lipiec.
2) Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.
3) Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia, bez uwag do zaproponowanej treści.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami.
 Konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Aneta Lipiec poinformowała, że po zebraniu opinii dotyczących projektu od
członków MRDPP oraz przedstawicieli zespołów branżowych, Rada sformułowała pismo
z zatwierdzonymi uwagami, które zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zespół Branżowy ds. Kultury oraz Zespół Branżowy ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii
oraz Turystyki i Krajoznawstwa wysłały swoje uwagi indywidualnie. Radosław Truś
stwierdził, że wysyłanie większej ilość opinii dotyczących projektu z różnych źródeł może
mieć pozytywny wpływ na przebieg konsultacji.
 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
Rada przeprowadziła konsultacje drogą mailową. Żaden z członków Rady nie zgłosił uwag
do proponowanego tekstu uchwały. Radosław Truś zauważył jednak, że warto
przedyskutować zmiany, które zostaną wprowadzone i przekazał zebranym swoje
wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczyła kwestii kadencyjności. Radosław Truś stwierdził,
że jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ograniczenia ilości kadencji
dla członków Rady do dwóch. Ponieważ MRDPP jest ciałem konsultacyjnym,
a nie zarządzającym, rotacja jej członków może mieć pozytywny wpływ na kształt
formułowanych przez nią opinii. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany polegającej na tym,
że same organizacje pozarządowe, a nie, jak było wcześniej, zespoły branżowe, mogą
zgłaszać kandydatów na członków Rady. Radosław Truś zauważył, że w związku z tą zmianą
może pojawić się problem nierównej reprezentacji w Radzie poszczególnych branż. Aneta
Lipiec stwierdziła, że zaproponowane rozwiązanie jest zgodne ze standardami rad
działalności pożytku publicznego oraz przepisami ustawy i wynika m.in. z tego,
że nie we wszystkich miastach funkcjonują zespoły branżowe, które mogłyby zgłaszać
kandydatów. Niemniej jednak gliwickie zespoły branżowe mogą nadal zgłaszać kandydatów
jeśli wystąpią z taką propozycją jako organizacje pozarządowe. W odpowiedzi Radosław Truś
doprecyzował, że chodzi mu o zawarcie w dokumencie intencji, aby w naborze do Rady
zachowana została zasada różnorodności branżowej. Następna uwaga dotyczyła punktu
8 w paragrafie 3 projektu uchwały, mówiącego o postępowaniu w przypadku śmierci
lub odwołania członka Rady. Radosław Truś zauważył, że może pojawić się problem
z dobraniem członka Rady w przypadku braku kandydatów z naboru przed powołaniem
aktualnego składu. Aneta Lipiec stwierdziła, że w takim przypadku najprawdopodobniej
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powinien zadziałać punkt 3 i 7 mówiący o tym, że kandydatów na członków Rady zgłaszają
organizacje pozarządowe a w razie braku kandydatów nabór jest ponawiany. Radosław Truś
stwierdził jednak, że nie jest to doprecyzowane i zasugerował, że rozwiązaniem mogłaby być
zamiana kolejności punktów 7 i 8 w §3. Ostatnia uwaga dotyczyła punktu 5 paragrafu 5.
Radosław Truś zapytał, czy w uchwale, o której mowa w tym punkcie będzie zawarty zapis
o konsultowaniu wniosków drogą elektroniczną. Aneta Lipiec wyraziła wątpliwość, czy
omawiana kwestia powinna być regulowana w uchwale i czy nie wystarczy że znajduje się
w Regulaminie Pracy MRDPP, gdzie taki zapis widnieje. Stwierdzono, że należy sprawdzić,
czy wobec zmian w projekcie konieczne jest ustanowienie specjalnej uchwały regulującej
pracę MRDPP, w której znalazłby się odpowiedni, precyzyjny zapis dotyczący tej kwestii.
Podsumowując, Andrzej Gillner poinformował zebranych, że wprowadzane zmiany i zwięzła
forma uchwały wynika z konieczności dostosowania jej do rozstrzygnięć nadzoru prawnego
Wojewody Śląskiego. Z tego powodu, w uchwale nie znalazły się m.in. zapisy dotyczące
zespołów branżowych, które nie mają umocowania w ustawie.
5) Ocena Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.
Andrzej Gillner poinformował, że GCOP jest jednym z głównych wykonawców programu
i w związku z tym prosi o wypowiedź w tej kwestii członków Rady jako odbiorców jego działań.
Stwierdził jednocześnie, że ze swojej strony nie widzi znaczących problemów związanych
z realizacją programu. Aneta Lipiec stwierdziła, że jej zdaniem działanie GCOP jest pomocne
dla organizacji pozarządowych. Zwróciła uwagę na pojawienie się nowej strony internetowej
GCOP. Kwestią, nad którą należałoby popracować jest natomiast regularne rozsyłanie
newsletterem
informacji
dotyczących
konkursów
grantowych.
Pomagałoby
to przedstawicielom organizacji w pilnowaniu związanych z tym terminów. Bożena Gabryel
stwierdziła, że jej fundacja jest bardzo zadowolona ze współpracy z GCOP. Korzysta ona m.in.
z oferowanych przez jednostkę pomieszczeń. Współpraca z GCOP jest także pomocna w trakcie
starania się o dotacje ponieważ poszerza możliwości działania organizacji w lokalach
dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Radosław Truś stwierdził, że w jego opinii
współpraca z GCOP jest bardzo korzystna dla organizacji pozarządowych. Mieszko Adamkiewicz
zapytał, czy obecne zasoby lokalowe GCOP są wystarczające dla gliwickich organizacji
pozarządowych. W odpowiedzi Andrzej Gillner poinformował, że na chwilę obecną problemy
ze zbyt dużą ilością chętnych do korzystania z sal pojawiają się głównie wieczorami. Aneta
Lipiec zauważyła, że Gliwice w porównaniu z innymi miastami dają możliwość korzystania z
bardzo szerokiej oferty skierowanej do trzeciego sektora. Radosław Truś zapytał, czy możliwe
będzie zapoznanie się z ostatecznym kształtem sprawozdania z wykonania programu. Andrzej
Gillner potwierdził taką możliwość. W toku dyskusji Aneta Lipiec pochwaliła również
pracowników GCOP zauważając, że nie są to osoby pełniące wyłącznie funkcje urzędnicze, lecz
starające się pomagać użytkownikom w konkretnych sytuacjach związanych z ich działaniami.
Bożena Gabryel wyróżniła Ilonę Rolę opiekującą się strefą seniora. Andrzej Gillner poprosił
zebranych o przesłanie mu ewentualnych dodatkowych uwag do sprawozdania drogą mailową.
6) Sprawy bieżące. Marian Dragon zapytał, czy MRDPP ma możliwość wpłynięcia na zwiększenie
aktywności Zespołu Branżowego ds. Kultury, którego jest członkiem. W jego opinii zespół
nie działa wystarczająco dynamicznie i nie wykorzystuje swojego potencjału. Mieszko
Adamkiewicz stwierdził, że nie zgadza się z tą opinią, ponieważ zespół działa w skali, na jaką
pozwala mu ilość osób uczestniczących w zebraniach. Radosław Truś stwierdził, że spadek
aktywności zespołów branżowych jest istotnie zauważalny. Jego zdaniem, aby temu
przeciwdziałać, najważniejsze jest szerokie informowanie społeczności lokalnej
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o możliwościach jakie istnieją w związku z działalnością zespołów branżowych. Nie ma jednak
sposobu na to, aby odgórnie wpłynąć na aktywność członków zespołów. Aneta Lipiec
zauważyła, że lepiej jeśli w zespole jest mniej osób, które wykazują aktywność, niż wielu
członków niebiorących udziału w jego działaniach oraz, że niektóre zespoły mogłyby się
połączyć, aby zwiększyć swoją skuteczność. Radosław Truś w nawiązaniu do zmian w uchwale
o MRDPP zapytał jaki będzie w przyszłości tryb powoływania zespołów branżowych. Zebrani
stwierdzili, że wobec usunięcia zapisów dotyczących zespołów branżowych z treści uchwały
powinna zostać opublikowana informacja o możliwości budowania takich zespołów oddolnie.
Andrzej Gillner stwierdził, że jest to możliwe.
7) Wolne wnioski.
 Andrzej Gillner poinformował zebranych o zbliżającym się końcu drugiej kadencji
MRDPP w Gliwicach w związku z czym należy dokonać podsumowania jej działań w tym
okresie. Poprosił członków MRDPP o zapoznanie się z indeksem oceny umieszczonym
w publikacji Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego, na podstawie którego
będzie można wypracować sobie opinię.
 Mieszko Adamkiewicz zadał pytanie o przebieg spotkania dotyczącego powołania
Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które odbyło
się 03.01.2017 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Obecny na tym spotkaniu Andrzej
Gillner poinformował zebranych, że przybyli na nie liczni reprezentanci organizacji
pozarządowych i władz samorządowych. Główny wątek stanowiły kwestie związane
z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich.
8) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 1 marca 2017, o godzinie 15:30, w COK GCOP przy
ul. Studziennej 6.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności
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