Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 1 marca 2017
Spotkanie odbyło się o 15:30 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Klaudia Bera, Krzysztof Czapla, Andrzej Gillner, Aneta Lipiec, Jan Pająk,
Radosław Truś, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath
Nieobecni: Mieszko Adamkiewicz, Bożena Gabryel (usprawiedliwieni)
Goście: Marian Dragon
1) Otwarcie posiedzenia przez Anetę Lipiec - Przewodniczącą MRDPP. Stwierdzono kworum.
2) Wszyscy zebrani zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
3) Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionego protokołu.
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami.
 Omówienie kwestii związanych ze zmianą uchwały w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Andrzej Gillner poinformował zebranych, że nowa uchwała została przyjęta przez Radę
Miejską 9 lutego 2017 i wejdzie w życie 7 marca 2017. W dokumencie nie zostały
umieszczone zapisy dotyczące funkcjonowania zespołów branżowych, jednak te, które
istnieją aktualnie będą funkcjonowały na takich samych zasadach jak dotychczas. Na chwilę
obecną nie wiadomo jeszcze jaki będzie tryb powoływania zespołów branżowych po
upływie trwającej kadencji.
 Konferencja z okazji XV-lecia GCOP. Andrzej Gillner przedstawił zebranym program
wydarzenia, w ramach którego zaplanowano warsztaty, dyskusje przy stolikach eksperckich
oraz imprezę integracyjną. Zaprosił wszystkich członków MRDPP do udziału w konferencji
i poprosił jednocześnie chętnych o wybranie dla siebie najbardziej interesujących tematów
warsztatów. Urszula Więckowska zadeklarowała udział w zajęciach pt. Animacja lokalna –
jak zacząć i gdzie szukać wsparcia? oraz Aktywizacja i animowanie czasu wolnego seniorów,
natomiast Aneta Lipiec wybrała warsztaty pt. Animacja lokalna – jak zacząć i gdzie szukać
wsparcia? oraz EduKonfrontacja czyli jak uwrażliwić ludzi młodych na sprawy społeczne.
Pozostali członkowie MRDPP zostali poproszeni o ewentualne późniejsze zadeklarowanie
chęci uczestnictwa w warsztatach.
5) Ocena funkcjonowania MRDPP w kadencji 2015-2017 na podstawie Indeksu samooceny
umieszczonego w publikacji pt. Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego. Aneta Lipiec
zauważyła, że niektóre punkty Indeksu samooceny dotyczą bardziej organu powołującego Radę
niż jej samej. Niemniej jednak, z odpowiedzi na poszczególne punkty wynika, że ogólna ocena
pracy Rady jest pozytywna. W odniesieniu do kwestii wyboru członków Rady uznano, że jego
tryb był transparentny i nieskomplikowany. Zasadniczym kryterium wyboru kandydatów
z ramienia organizacji pozarządowych była aprobata zespołów branżowych. Radosław Truś
stwierdził, że ostateczny wybór członków MRDPP dokonany przez Prezydenta Miasta Gliwice
w bieżącej kadencji był słuszny i uzasadniony. Każda z grup zainteresowanych działalnością
pożytku publicznego posiada dzięki niemu odpowiednią reprezentację w Radzie. Jan Pająk
poinformował, że kandydaci do MRDPP z ramienia Rady Miasta Gliwice wyłonieni zostali na
podstawie zgłoszeń ochotników. W Urzędzie Miejskim natomiast, kandydaci na członków Rady
byli wskazywani przez przełożonych, przy uwzględnieniu kryterium znajomości tematyki
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organizacji pozarządowych. Krzysztof Czapla poinformował zebranych, że sam wskazany został
z ramienia Rady Sportu. Przechodząc do zagadnień związanych z promocją Aneta Lipiec
zauważyła, że informacje o działaniu MRDPP pojawiły się w newsletterze GCOP oraz na
stronach internetowych. Rozpowszechniały je także gliwickie zespoły branżowe. Stwierdzono,
że w obecnej sytuacji, kiedy kandydatów do Rady mogą zgłaszać niezależnie wszystkie
organizacje pozarządowe, warto jeszcze mocniej promować możliwość kandydowania do
MRDPP korzystając z mediów publicznych. W toku dyskusji przypomniano, że w czasie kiedy
powstawała Rada, nie zgłaszało się do niej zbyt wielu kandydatów. Zauważono jednocześnie,
że MRDPP nie jest jeszcze w Gliwicach instytucją powszechnie znaną wśród członków
organizacji pozarządowych. Radosław Truś stwierdził, że gdyby opinie MRDPP dotyczące
projektów i działań organizacji pozarządowych w naszym mieście były bardziej znaczące,
z pewnością wpłynęłoby to na popularyzację i wzrost znaczenia samej Rady. Obecnie jednak nie
jest to jej podstawowe zadanie. W toku rozważań zauważono, że Rada powinna rozwiązywać
problemy systemowe, a nie lobbować w konkretnych kwestiach związanych z działaniami
poszczególnych organizacji. Marian Dragon zapytał czy członkowie z ramienia Rady Miasta,
Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych mają takie same kompetencje. Aneta Lipiec
stwierdziła, że mają oni dokładnie takie same prawa w ramach działań Rady, a ewentualne
odmienne zdania w poszczególnych sprawach, mogące sugerować różnice kompetencji
wynikają wyłącznie z rozbieżności w zakresie wiedzy dotyczącej konkretnych spraw i związanych
z nimi uregulowań. Krzysztof Czapla stwierdził, że jego zdaniem MRDPP to przede wszystkim
ciało doradcze i konsultacyjne, dlatego każdy jej reprezentant powinien szeroko patrzeć na
podejmowane przez Radę problemy i unikać szczególnego skupiania się na kwestiach
związanych z działalnością swojej branży. Radosław Truś zauważył, że najważniejsza w działaniu
tego typy gremiów jest rozwaga i wzajemne przyjmowanie do wiadomości swoich opinii.
Marian Dragon zapytał, czy możliwe jest zgłaszanie do MRDPP problemów ogólnych, wspólnych
dla wielu organizacji. Zebrani stwierdzili, że tego typu kwestie mogą być oczywiście zgłaszane,
zarówno przez organizacje jak i zespoły branżowe. Przykładem takich spraw może być podjęty
w tej kadencji przez Radę temat budżetu obywatelskiego, czy zmiana trybu rozstrzygania
konkursów grantowych przez Urząd Miejski w Gliwicach.
W dalszej części podjęto temat organizacji pracy Rady, która została oceniona pozytywnie.
Zebrani stwierdzili również, że wszyscy członkowie MRDPP II kadencji są aktywni, biorą czynny
udział w posiedzeniach i zapoznają się na bieżąco z rozsyłanymi materiałami. Ponadto
zauważono, że Rada wykazuje inicjatywę i sumiennie analizuje opiniowane akty prawne.
Następnie przypomniano inicjatywy podjęte przez MRDPP poza konsultacjami aktów prawnych.
Aneta Lipiec zauważyła, że w najbliższym czasie należy poruszyć temat społecznej
odpowiedzialności członków lokalnych organizacji pozarządowych za kwestie związane z ich
współpracą z Miastem Gliwice. Problemem w tym zakresie jest np. brak chętnych do udziału
w komisjach wyłaniających zwycięzców w miejskich konkursach grantowych. Jan Pająk
zauważył, że być może należałoby wprowadzić zasady określające ilość przedstawicieli UM
i organizacji pozarządowych w tego typu komisjach. W toku dalszej dyskusji zauważono,
że często opiniowane przez MRDPP dokumenty nie są łatwe do analizy ponieważ dotyczą
niejednokrotnie bardzo specyficznych zagadnień. Rada w takich wypadkach może jednak
zasięgnąć opinii eksperta w danej dziedzinie. W ramach dotychczasowych działań
wypracowano formułę uzasadniania wprowadzania zmian w aktach prawnych, które są
konsultowane przez Radę. W odniesieniu do kwestii środków finansowych przeznaczonych na
zlecanie specjalistycznych ekspertyz stwierdzono, że Rada takich środków nie posiada, jednak
do tej pory nie zaistniała potrzeba skorzystania z takiej formy zewnętrznych konsultacji.
Następnie Krzysztof Czapla zabrał głos na tematu komunikacji MRDPP i środowiska organizacji
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pozarządowych z przedstawicielami władz miasta. Stwierdził, że ogólnie pojęta działalność
społeczna nie jest wystarczająco doceniana przez przedstawicieli samorządu. Z uwagi na to, że
jest to praca społeczna, władze miasta powinny co jakiś czas spotkać się z przedstawicielami
gliwickich organizacji, aby im podziękować. Podobnie jest w przypadku rad osiedlowych,
których członkowie wykonują swoje obowiązki nie pobierając za to wynagrodzenia. Stella
Zaborowska-Nawrath zauważyła, że formą docenienia działań organizacji pozarządowych przez
władze miasta jest konkurs Prezydenta Miasta Gliwice Liderzy Społeczni Gliwic, w którym
wyróżniani są gliwiccy społecznicy i organizacje. W odpowiedzi Krzysztof Czapla stwierdził, że
w tego typu imprezach z reguły biorą udział głównie osoby bezpośrednio zaangażowane
w konkurs, natomiast pozytywną zmianą w tym aspekcie byłoby także mniej oficjalne
docenienie gliwickiego środowiska organizacji pozarządowych i działaczy społecznych, choćby
poprzez przydzielenie im skromnych środków na zakup najpotrzebniejszych zasobów
potrzebnych do pracy. Odnosząc się do kwestii związanych z konkursem Liderzy Społeczni Gliwic
Marian Dragon zapytał o kryteria oceny osób i organizacji w nim nagradzanych. Andrzej Gillner
wyjaśnił ogólne zasady zgłaszania kandydatów do nagród i wyboru laureatów. Podsumowując
ocenę działalności gliwickiej MRDPP w drugiej kadencji stwierdzono, że pozytywnie należy
ocenić całokształt jej współpracy z UM, a także komunikację pomiędzy MRDPP a organizacjami
pozarządowymi. Poza tym należy zwrócić uwagę na możliwość korzystania ze strony
internetowej MRDPP oraz zapraszania przez Radę organizacji pozarządowych na swoje
posiedzenia. Z uwagi na brak dokumentów zaopiniowanych przez Radę negatywnie zebrani nie
byli w stanie stwierdzić, czy taka opinia byłaby wzięta pod uwagę przez organ nadsyłający dany
akt prawny do konsultacji. Całościowo, praca MRDPP w II kadencji oceniona została
pozytywnie.
6) Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 Marian Dragon zapytał, czy istnieje możliwość zlecania przez MRDPP konkretnych zadań
zespołom branżowym tak, aby zwiększyć ich aktywność. Aneta Lipiec zauważyła, że
przykładem takiego działania mogą być prośby o opinie zespołów branżowych
w konkretnych sprawach, na które niestety często ich członkowie nie odpowiadają.
 Krzysztof Czapla poruszył temat zamknięcia oddziału pediatrycznego w Szpitalu Miejskim
w Gliwicach. Jan Pająk poinformował o tym, że odbyło się spotkanie dyrekcji szpitala
z władzami miasta i radnymi, podczas którego omówiono bieżące sprawy placówki. Jednym
z głównych problemów jest niekorzystny kontrakt szpitala z NFZ. W chwili obecnej
podejmowane są jednak próby usprawnienia działania szpitala np. poprzez odtworzenie
oddziału pediatrycznego. Ogromną przeszkodę stanowi jednak brak wystarczającej ilości
wyspecjalizowanych lekarzy, którzy mogliby budować kadrę oraz wygórowane wymagania
związków zawodowych. W odpowiedzi Krzysztof Czapla stwierdził, że nie może się zgodzić
z wszystkimi przedstawionymi argumentami ponieważ dla pacjentów nie są istotne kadrowe
problemy szpitala tylko jego dostępność i jakość świadczonych przez niego usług.
Ogromnym problemem dla użytkowników jest już sama konieczność jeżdżenia z chorymi
dziećmi do szpitali w innych miastach, co poza tym tworzy negatywny obraz miasta, które
w innych dziedzinach osiągnęło wysoki poziom rozwoju. Zebrani zauważyli, że omawiany
problem dotyczy nie tylko Gliwic i jest widoczny w skali całego kraju. Krzysztof Czapla
stwierdził, że gliwicki szpital do pewnego momentu był rentowny i jeśli kontrolę nad nim
posiada Urząd Miasta, to w imię interesu obywateli nie powinno ono dopuszczać do
likwidacji kolejnych oddziałów.
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 Aneta Lipiec zgłosiła prośbę o zorganizowanie spotkania W GCOP przy kawie, na którym
poruszony zostałby temat punktacji stosowanej w konkursach grantowych organizowanych
przez UM. Andrzej Gillner poinformował, że takie spotkanie jest już zaplanowane i odbędzie
się 14 marca 2017 w Strefie Aktywności Społecznej GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21.
7) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 5 kwietnia 2017, o godzinie 15:30, w COK GCOP przy
ul. Studziennej 6.

Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności
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