Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
w dniu 12 kwietnia 2017
Spotkanie odbyło się o 16:00 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6.
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel, Andrzej
Gillner, Aneta Lipiec, Radosław Truś, Urszula Więckowska
Nieobecni: Klaudia Bera, Stella Zaborowska-Nawrath, Jan Pająk (usprawiedliwieni)
Goście: Marian Dragon
1) Posiedzenia otwarła Przewodnicząca MRDPP Aneta Lipiec. Stwierdzono kworum.
2) Przyjęto porządek obrad.
3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
4) Informacja przewodniczącego dot. okresu między posiedzeniami. Aneta Lipiec oddała głos
Andrzejowi Gillnerowi, który przekazał zebranym informacje na temat konferencji
zorganizowanej z okazji XV-lecia GCOP. W ramach wydarzenia odbyły się warsztaty
i spotkania dotyczące zagadnień związanych z działaniem trzeciego sektora, w których
uczestniczyli goście z całej Polski. Andrzej Gillner pozytywnie ocenił przebieg imprezy.
Radosław Truś zapytał o najważniejsze poruszone tematy oraz wnioski wynikające
z porównania GCOP z innymi tego typu instytucjami, których przedstawiciele byli obecni
na konferencji. Andrzej Gillner zauważył, że ważnym wątkiem, który wyłonił się w toku
rozmów z gośćmi jest potrzeba wyraźnego określania w konkursach grantowych zadań
priorytetowych, na które przeznaczony byłby konkretny procent całej puli.
Kolejny pomysł, który mógłby być inspiracją dla Gliwic został zaprezentowany przez
przedstawiciela Konina, gdzie badaniem stanu organizacji pozarządowych zajmują się
w ramach swoich zajęć studenci wyższych uczelni. Badania te przebiegają bardzo
sprawnie dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, do którego dostęp ma
uczelnia.
Jako ciekawostkę Andrzej Gillner przytoczył informację dotyczącą wrocławskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Funkcjonują one przy każdej wyższej uczelni, których
jest aż dwanaście.
Podsumowując stwierdzono, że GCOP wypadł bardzo dobrze zarówno jako organizator
konferencji jak i przykład silnego ośrodka wspierającego trzeci sektor. Obecny
na konferencji Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego przy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Wojciech Kaczmarczyk poprosił o przekazanie mu prezentacji
dotyczącej działalności GCOP, co może świadczyć o zainteresowaniu prezentowanymi
rozwiązaniami.
Aneta Lipiec dodała, że z jej informacji wynika, iż warsztaty które w ramach konferencji
odbywały się w filiach GCOP były bardzo ciekawe i przyniosły zarówno uczestnikom jak
i prowadzącym sporo satysfakcji.
5) Uwagi dot. Funkcjonowania MRDPP w II kadencji w latach 2015-2017. Andrzej Gillner
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poinformował zebranych, że Zespół Branżowy ds. Kultury sformułował swoje uwagi
na piśmie i przekazał je do MRDPP. Marian Dragon – przedstawiciel Zespołu stwierdził,
że podstawą do sformułowania tych uwag były pytania zawarte w publikacji Standardy
Rad Działalności Pożytku Publicznego. W opracowaniu zwrócono uwagę m.in. na kwestię
ściślejszej współpracy MRDPP z gliwickimi organizacjami pozarządowymi. Andrzej Gillner
zapytał o pomysły na poprawę jakości tej współpracy.
Radosław Truś przypomniał, że na początku kadencji przedstawiał koncepcję organizacji
prac Rady w taki sposób, aby organizacje miały możliwość łatwiejszego korzystania
z działań MRDPP. Zauważył też, że nie wszystkie zespoły branżowe w naszym mieście
działają poprawnie. Niektóre z nich z uwagi na brak zaangażowania członków przestają
funkcjonować, co również może mieć wpływ na komunikację pomiędzy MRDPP
a organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Gliwicach zmienia status i charakter zespołów branżowych.
Według nowych regulacji mogą one powstawać przy GCOP, jednak problemem może się
okazać znalezienie osób, które faktycznie będą chciały w nich działać. Radosław Truś
stwierdził również, że organizacje nie będą zainteresowane działaniami MRDPP dopóki
nie zauważą ich widocznych efektów. Jeśli jedyną funkcją MRDPP będzie opiniowanie
aktów prawnych, zostanie to prawdopodobnie niezauważone przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
W odpowiedzi Aneta Lipiec stwierdziła, że nowa uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
faktycznie daje osobom działającym w organizacjach nowe możliwości działania.
Zauważyła również, że rozwiązaniem problemu zespołów branżowych może być
połączenie niektórych z nich tak, aby zajmowały się szerszym obszarem tematycznym.
Jednocześnie stwierdziła, że nie zgadza się z niektórymi uwagami ujętymi przez
przedstawicieli Zespołu Branżowego ds. Kultury w opracowaniu ponieważ wszystkie
zespoły były wielokrotnie informowane o możliwości zgłaszania swoich problemów
i pomysłów do MRDPP.
W odpowiedzi na głosy dotyczące działalności gliwickich zespołów branżowych Mieszko
Adamkiewicz stwierdził, że Zespół Branżowy ds. Kultury, którego jest przedstawicielem
działa w tej chwili bardzo dobrze, spotyka się regularnie i podejmuje nowe inicjatywy.
Jedną z nich jest ustanowienie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach
nagrody w dziedzinie kultury. Stwierdził także, że osobiście nie zgadza się
z odpowiedziami udzielonymi w opracowaniu przez członków jego zespołu branżowego
i dodał, że nie brał udziału w ich formułowaniu.
Marian Dragon wytłumaczył, że starał się ująć stanowisko szerszego grona członków
organizacji, którzy mogą nie wiedzieć na czym polega działalność MRDPP. Aneta Lipiec
zauważyła, że zdobycie takich wiadomości wymaga oczywiście pewnego nakładu pracy,
np. czytania protokołów posiedzeń MRDPP, jednak są to informacje dostępne w łatwy
sposób na stronach internetowych MRDPP i GCOP. Bożena Gabryel zgodziła się z tym
stanowiskiem i stwierdziła, że jako przedstawicielka jednej z gliwickich organizacji stara
się być na bieżąco z działaniami Rady.
Mieszko Adamkiewicz zaproponował, żeby na początku kolejnej kadencji zorganizować
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spotkanie MRDPP z przedstawicielami zespołów branżowych. Radosław Truś poparł ten
pomysł i zauważył, że składy zespołów są inne od tych, które funkcjonowały na początku
bieżącej kadencji MRDPP, co również może wpłynąć na sposób współpracy.
Bożena Gabryel zaproponowała, aby Rada w nowej kadencji zajęła się organizacją
konsultacji społecznych z przedstawicielami trzeciego sektora w Gliwicach. Mogłyby one
być przeprowadzane drogą elektroniczną i dzięki nim MRDPP byłaby w posiadaniu
szczegółowych informacji dotyczących oczekiwań przedstawicieli organizacji
pozarządowych wobec jej działalności.
Krzysztof Czapla wyraził wątpliwość co do rzetelności opracowania przedstawionego przez
przedstawicieli Zespołu Branżowego ds. Kultury, które nie ukazuje spójnego stanowiska
wszystkich jego członków. Zaproponował, aby wrócić do określonych na początku zadań
MRDPP. Stwierdził, że jego zdaniem Rada nie ma podstaw i kompetencji
do przeprowadzania konsultacji społecznych.
Radosław Truś nie zgodził się z tą wypowiedzią zaznaczając, że każde opracowanie lub
wypełniona ankieta na temat działania MRDPP jest istotnym głosem, niezależnie od tego,
ile osób się pod nią podpisze. Osobom, które miały ochotę wypowiedzieć się na temat
efektów dotychczasowej pracy MRDPP należy podziękować za zaangażowanie
i poświęcony czas.
6) Andrzej Gillner zaprezentował zebranym projekt Sprawozdania z prac Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach w kadencji 2015-2017. Zapowiedział,
że zostanie ono przesłane do członków MRDPP i poprosił ich o odesłanie ewentualnych
uwag. Następnie przystąpiono do omówienia treści sprawozdania. Radosław Truś
zauważył, że skoro bieżące posiedzenie jest ostatnim posiedzeniem tej kadencji
należałoby od razu przyjąć treść sprawozdania. Andrzej Gillner zauważył jednak, że jeszcze
przed końcem bieżącej kadencji może pojawić się konieczność skonsultowania kolejnych
aktów prawnych, w związku z czym sprawozdanie nie może zostać przyjęte na bieżącym
posiedzeniu. Ostatecznie ustalono, że dokument zostanie przyjęty drogą mailową.
7) Sprawy bieżące i wolne wnioski. Obecni nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.
8) Zamknięcie posiedzenia.
Protokołował: Bartosz Łapszyński
Załączniki: Lista obecności
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