
Protokół 
z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

z dnia 4 grudnia 2013 r. 
 

W dniu 4 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Gliwicach (zwanej dalej Radą), w którym wzięło udział 7 członków (lista obecności – załącznik nr 1). 
 
Przewodniczący przedstawił członkom opinię prawną dot. stanowiska Rady względem projektu uchwały 
RM ws. Programu Współpracy na 2014 rok. Opinia ta pokazuje, że Rada wydała opinię w prawidłowej 
formie W Wyano opinię I podjęto uchwałę.  
 
Wniosek 
zastanowić sie aby zagłosować nad uchwałą 
 
Odczytano uchwałę nr 4 i podjęto głosowanie. Uchwała nr 4 została przyjęta następującym stosunkiem 
głosów: 
za - 4 osoby, 
przeciw – 0 osób, 
wstrzymane – 3 osoby. 
 
Omówiono wnioski dot. seniorów 
sformułowanie tych wniosków tak, aby brzmienie odpowiadało zakresowi zadań. 
R. Truś odniósł się do pkt. 2 i nie jest możliwe skrócenie terminów oczekiwania na wizyty do lekarzy, 
ponieważ narusza to przepisy ustawy o usługach zdrowotnych. 
 
J. Kawreta - wiąże się to z tworzeniem programem zdrowotnym. 
K. J-P - Nowy Sącz, Nowy Targ, Wrocław - omówiła dobre praktyki w Polsce z argumentami, aby 
wprowadzono tego typu przywilejów dla seniorów.  
inwalidów wojennych, kombatantów, HDK, seniorów lekarzy mogą przyjmować poza kolejnością. 
K J-P - wspomniała o nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który umożliwia gminom do tworzenia 
rad seniorów w gminach. 
 
J. Karweta - propozycja aby pominąć pkt. 2, aby nie wykluczyć możliwości realizacji pozostałych 
postulatów. 
 
Aby powstał zespół w Urzędzie w celu współpracy z radą seniorów. 
 
Cz. D. -  
MRDPP - zgłoszenie od Rady Seniorów, są porządane ze strony seniorów - przeanalizaowaliśmy jest ot 
zasadne i prosimy odpowiedziane komórki aby uczestniczyły komórki UM aby opracować rozwiązania 
tych problemów/ do dyskusji. 
 
MRDPP sformułował wnioski Rady Seniorów do treści uchwały. 
Miejska RDPP występuje do Prezydenta Miasta Gliwice o powołanie zespołu w składzie przedstawicieli 
NFZ, Prezydenta Miasta, Rady Seniorów, ds. rozwiązywania problemów zgłąszanych przez środowisko 
seniorów m.in. niżej wymienionych: 
. niedostosowanie obiektów infrastruktury (użyteczności publicznych) dla możliwości korzystania przez 
osoby niepełnosprawne i seniorów, 



. zbyt długie terminy oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów dla osób w starszym wieku, 

. brak bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla seniorów. 
 
Przegłosowano uchwałę i podjęto ją jednogłośnie. 
 
 
przewiduje do końca marca i ngo, radni mogą ro składać wnioski do budżętu miasta. 
procedura przewiduje taki tryb postępowania. do 30 marca inicjatywę zgłosić czy Radni, czy komisja czy 
Fundacja. Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta  
 
Sprawy bieżące:  
A.Gillner zachęcił do uczestnictwa w spotkaniu kwartalnym „W GCOP przy kawie” i przedstawienia 
podsumowania działalności zespołów branżowych w 2013 roku. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2013 
r. o godz. 16:30 w filii GCOP – Strefa Aktywności Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 21.  
 
 
 
 
Termin kolejnego posiedzenia: 8.01.2014 r. g. 15:00. Miejsce zostanie ustalone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
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