Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie”
Spotkanie w dniu 19 marca 2014 roku rozpoczęła Joanna Bajor, zastępująca Dyrektora GCOP
Andrzeja Gillnera, witając zgromadzonych gości. Przedstawiała zaplanowane główne tematy, tj.
podsumowanie Programu Współpracy za rok 2013 oraz zakończenie pierwszej kadencji zespołów
branżowych.
Na wstępie J. Bajor przytoczyła kilka danych dot. współpracy Miasta z Organizacjami. W roku 2013
gliwicki samorząd przekazał blisko 17 mln w trybie otwartych konkursów ofert, tzw. „małych
grantów” oraz w oparciu o inne ustawy (np. prawo zamówień publicznych, ustawa o sporcie); po raz
pierwszy została uruchomiona rezerwa celowa na wkład własny do projektów zewnętrznych.
Przedstawiła również przybliżony podział środków na wskazane w Programie zadania priorytetowe,
z zaznaczaniem, że dane mają charakter roboczy.
Marian Dragon (Fundacja „Rytm”) wskazał na dysproporcje pomiędzy wysokością środków
przekazywanych na sport i kulturę. Radosław Truś (Oddział Uczelniany PTTK) zaznaczył, że sport
w Gliwicach jest silnie ugruntowany, a Rada Sportu jako jedyna powoływana jest przez Prezydenta.
Dodał, że warto zabiegać o zmianę tych dysproporcji.
Następnie uczestnicy podjęli temat konsultacji aktów prawnych. Joanna Sarre (Centrum Inicjatyw
Społecznych) zwróciła uwagę, że przez całą kadencję zespół branżowy ds. edukacji, wychowania
i innowacyjności nie został poproszony o opinie do żadnej uchwały. R. Truś powiedział, że Miejska
Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie starała się wypracować zasady współpracy
uwzględniające konsultowanie uchwał, zarówno przez MRDPP jak i zespoły branżowe. Sprawę
ułatwiłoby, gdyby informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych była wysyłana
do organizacji mailem, wówczas nie trzeba byłoby śledzić BIP. Poprosił również, by sprawozdanie
z wykonania Programu Współpracy przesłać mailem, jak zostanie przyjęte.
Poruszony został temat słabego udziału przedstawicieli organizacji w komisjach konkursowych;
J. Sarre podkreśliła, że organizacje winny bardziej się w to zaangażować. M. Dragon dodał, że to
odpowiedzialna i trudna praca i może, gdyby posiedzenia komisji odbywały się w innych godzinach
oraz za wynagrodzeniem, zainteresowanie byłoby większe. J. Sarre powiedziała, że praca w komisji
pozwala uczestnikowi na zdobycie wiedzy, jakiej nie daje żadne szkolenie. Poruszyła również kwestię
rozliczeń dotacji, które w ubiegłym roku były bardzo kłopotliwe a niektóre ciągną się do tej pory.
Poprawki do jakich jest się wzywanym, dotyczą błahostek (np. zaokrąglenie drugiego miejsca
po przecinku w górę, a nie w dół), błędy często są odnajdywane w kilku ratach (a nie jednorazowo),
podczas gdy za każdym razem trzeba drukować i przedkładać całe sprawozdanie. M. Dragon dodał,
że raz księgowa dostała dyspozycje ustne, co do opisu faktur, które przy składaniu sprawozdania już
okazały się nie być prawidłowymi. Zgromadzeni wyrazili życzenie, aby ujednolicić wydziałowe
wytyczne, treści umów i sposób rozliczania oraz sposób komunikacji z organizacjami.
R. Truś zgłosił następującą uwagę do Programu Współpracy: zadań priorytetowych powinno się
wskazać max. 3, a nie cały wachlarz. Poinformował, że MRDPP będzie zwracać się do Rady Miejskiej
o zmianę uchwały (dot. zespołów branżowych i MRDPP) m.in. o możliwość oddolnego tworzenia
zespołów branżowych oraz o rozbicie zespołu ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki
i krajoznawstwa na 2 mniejsze. Podkreślił, że współpraca pomiędzy administracją a organizacjami
przy tworzeniu aktów prawnych oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów będzie korzystna dla obu

stron. Wyraził przekonanie, że Gliwice powinny aspirować do osiągnięcia takiego zaangażowania
mieszkańców jakie jest właściwe dla dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, również by
wykorzystać do tego budżet obywatelski, podobnie jak w innych miastach.
Liliana Klopsch (Stowarzyszenie „Symbiossis”) zwróciła uwagę, iż jako stowarzyszenie dostali
do zaopiniowania program dot. bezdomności zwierząt w Gliwicach (co jest ich zadaniem
statutowym); niestety, nie otrzymali informacji o przyjęciu lub odrzuceniu przygotowanych uwag.
Rok później również opiniowali program jednak bez informacji o tym, co udało się osiągnąć w roku
ubiegłym oraz bez planu na rok przyszły. W przekonaniu pani Prezes, program nie zazębia się
z regulaminem schroniska dla zwierząt a nieuwzględnienie uwag opiniującego, należy uzasadniać.
Opiniując programy z innych miast Symbiossis otrzymuje podziękowania oraz informacje o tym, jakie
propozycje przyjęto, a jakie nie. L. Klopsch wyraziła również przekonanie, że rozmowy telefoniczne
z pracownikami schroniska powinny być nagrywane (tak jak w większości schronisk w Polsce),
a informacje o pracy placówki szerzej prezentowane w BIP.
Zebrani wyrazili życzenie, aby w każdym spotkaniu kwartalnym uczestniczył przedstawiciel Urzędu
Miejskiego.
Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie kadencji zespołów branżowych.
M. Dragon (zespół branżowy ds. kultury) powiedział, że wielu spraw nie udało się załatwić, mimo że
próbowali (np. honorowe obywatelstwo dla Norberta Blachy, stworzenie strategii kulturalnej).
J. Sarre dodała, że udało się włączyć do Programu Współpracy na 2014 większość ich uwag, Wydział
Kultury zaczął zlecać zadania w trybie zamówień publicznych; jednak oczekuje się większej jawności
i transparentności. Nie udało się pozyskać lokali na kulturę – nadal trzeba sporo płacić za korzystanie
z sal widowiskowych. Na spotkaniach tego zespołu pojawiał się przedstawiciel Prezydenta i Rady
Miejskiej, co ułatwiało pracę.
Zbigniew Woronko (zespół branżowy ds. edukacji, wychowania i innowacyjności) stwierdził, że zespół
mógł zrobić więcej, jednak napotkał przeszkody – przewodnicząca chorowała, kilka osób
zrezygnowało w ciągu kadencji (złożyli wniosek, by móc dokooptować nowe osoby). Udało się
zwiększyć środki przekazane na edukację i podjąć kilka inicjatyw.
Waldemar Pigulak (zespół branżowy ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki
i krajoznawstwa) opowiedział, że w czasie trwania kadencji zrezygnował przewodniczący. Najwięcej
działał podzespół ds. ekologii, turystyki i krajoznawstwa zajmujący się tematem tras rowerowych
i turystycznych, co zakończyło się znaczącym sukcesem.
Na zakończenie J. Bajor życzyła zebranym owocnej pracy w nowopowstałych zespołach i zaprosiła
wszystkich do zgłaszania się do konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2013” oraz do korzystania
z pomieszczeń GCOP w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”.
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