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Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 

w dniu 5 marca 2014 roku. 

 

Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach (zwanej dalej MRDPP) odbyło się 
w filii GCOP przy ul. Studziennej 6, z udziałem 10 członków i 4 gości (lista obecności – załącznik nr 1). 
 
Po stwierdzeniu kworum, przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania, zatwierdzono porządek obrad 
(załącznik nr 2). Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawicieli zespołów branżowych, m.in. w celu 
przedstawienia tematów, które powinny znaleźć się w planie pracy MRDPP na 2014 rok.   
 
Piotr Gawor – wiceprzewodniczący Zespołu ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ekologii oraz Turystyki 
i Krajoznawstwa zwrócił uwagę na trudności biurokratyczne, jakie wystąpiły w związku z działaniami na rzecz 
ustanowienia karty rodziny 3+ oraz długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków. Zauważył, że uchwała 
regulująca powołanie zespołów branżowych nie określa ich kompetencji. Radosław Truś odnosząc się do tych 
uwag wyraził przekonanie, że współpraca zespołów branżowych z MRDPP posłuży usprawnieniu kontaktów 
pomiędzy radą miejską, prezydentem (urzędem) oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.  
 
Anna Kubas – przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji, Wychowania i Innowacyjności, przedstawiła zadania 
swojego zespołu i główny cel: wspieranie edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Z inicjatywy Zespołu 
zorganizowano 2 otwarte spotkania organizacji pozarządowych z naczelnikiem Wydziału Edukacji,  
a także szkolenie dotyczące przygotowania ofert do konkursów edukacyjnych. Zespół działa także na rzecz 
współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi oraz ze studentami. Problemem staje się kwestia 
„innowacyjności”, brakuje bowiem pomysłów na rozwijanie tej sfery działalności. Dotychczas frekwencja  
na zebraniach wynosiła około 40%, co uniemożliwiało zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zespołu. Anna Kubas 
poruszyła także problem odpowiedzialności członków za poziom osobistego zaangażowania w pracę Zespołu, 
co warunkuje jego efektywność.  
 
Adam Sarkowicz – przewodniczący Rady Sportu, zaprezentował efekty pracy swojej grupy. Spotkania 
odbywają się co miesiąc, kadencja trwa 2 lata. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zmian w Uchwale 
o stypendiach sportowych, wnioskowanie o nagrody dla trenerów i zawodników, dbanie o poprawę bazy 
szkoleniowej i infrastruktury. Zespół pracuje nad projektem planu rozwoju sportu w Gliwicach. 
Wystosowano pismo w sprawie budowy boiska lekkoatletycznego na Osiedlu Kopernika oraz modernizacji 
hali szermierczej. Członkowie zespołu dyskutują nad ustaleniem celów priorytetowych dla sportu w mieście, 
tak by rozwijać te dyscypliny, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom. Ponadto zespół opiniuje 
powstawanie nowych klas sportowych, dbając o ich wysoki poziom. Pracuje również nad projektem 
wprowadzenia powszechnej nauki pływania dla uczniów klas II i III SP oraz nad sposobem rozdzielenia 
środków. Rada dba zarówno o funkcjonowanie sportu we wszystkich dzielnicach Gliwic, jak i o polepszanie 
bazy rekreacyjnej (m.in. siłownie na świeżym powietrzu oraz budowanie ścieżek rowerowych). Wnioskuje 
także do Urzędu o finansowanie sportu ze środków miejskich. 
  
Krystyna Jurczewska–Płońska - przewodnicząca Rady Seniorów, poruszyła m.in. następujące tematy: 
potrzebę utworzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu wojskowym w Gliwicach oraz wprowadzenie 
przepisu zapewniającego skrócenie kolejek dla seniorów oczekujących na wizytę u lekarzy specjalistów. 
Ponadto zespół bierze udział w pracach nad programem „Gliwice 60+”. Krystyna Jurczewska-Płońska 
zaznaczyła, że winda dla osób niepełnosprawnych w filii GCOP przy ul. Studziennej 6, została zbudowana 
m.in. dzięki staraniom Rady. Ponownie poruszyła problem powołania zespołu ds. zdrowia seniorów, 
składającego się z członków Rady Seniorów i pracowników Wydziału Zdrowia. Rada zabiega również 
o wytyczenie bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów, a także o możliwość 
wjazdu samochodem na cmentarz centralny, zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i w podeszłym wieku. 
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Radosław Truś – członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rady Rowerowej, przedstawił kwestie 
związane z działalnością obydwu grup. Spotkania pierwszego zespołu odbywają się regularnie raz w miesiącu, 
bierze w nich udział od 3-6 osób. Zespół czyni starania m.in. o odpowiednie oznakowaniem dróg  
(wnioskował w sprawie usunięcia nieadekwatnych znaków drogowych). Zespół współpracuje z ZDM. Z kolei 
Gliwicka Rada Rowerowa po rozstrzygnięciu przetargu na koncepcję sieci dróg rowerowych w mieście,  
w porozumieniu z prezydentem, konsultuje rozwiązania w tym zakresie, proponowane przez firmę 
projektową. 
 
Jako ostatni głos zabrał Zbigniew Kwolek – przewodniczący Zespołu ds. Kultury, który w minionej kadencji 
odbył 26 spotkań. Członkowie dostrzegli brak strategii kulturalnej w Gliwicach. Miasto ma duże zasoby 
lokalowe, jednak wysokie stawki za ich udostępnianie uniemożliwiają w wielu przypadkach ich wykorzystanie 
na cele kulturalne. Zespół wnioskował także do Rady Miejskiej o nadanie honorowego obywatelstwa Gliwic  
dla Norberta Blachy, niestety wniosek nie doczekał się realizacji (m.in. z powodu stanowiska nadzoru 
prawnego wojewody). Zbigniew Kwolek zauważył, że wiele innowacyjnych projektów z zakresu kultury 
w mieście jest odrzucanych w konkursach, ze względu na braki formalne.  
 
Przewodniczący zadał obecnym pytanie, o możliwości usprawnienia pracy zespołów. Marian Dragon 
zaproponował, aby dokonywać wymiany członków, jeżeli nie spełniają swojej roli (na to jednak nie pozwalają 
zapisy uchwały regulującej działanie zespołów branżowych). Radny Jan Pająk, zauważył, że możliwa jest 
zmiana zapisów uchwały.  
 
Kolejnym tematem dyskusji była opinia i uwagi MRDPP do projektu uchwały Rady Miejskiej, w sprawie 
odpłatności za przedszkola. Członkowie zebrania zauważyli, że wprowadzenie zmian stawek za godziny 
powyżej bezpłatnego minimum (na poziomie 1 zł/h), jest uzasadnione obowiązującym prawem. 
Przewodniczący MRDPP poprosił Annę Kubas o przygotowanie stanowiska w sprawie ww. projektu uchwały. 
Propozycje uwag sformułowane przez Zespół ds. Edukacji zostaną rozesłane do członków MRDPP 
i przegłosowane drogą elektroniczną. 
 
Następnie omówiono propozycje zmian uchwały Rady Miejskiej dot. MRDPP i zespołów branżowych. 
Zgłoszono następujące propozycje: 

 ustanowić tryb powoływania zespołów branżowych przez prezydenta miasta (bez wyszczególniania 
nazw zespołów w uchwale rady miejskiej), 

 określić kompetencje zespołów branżowych, takie jak  m.in. konsultowanie i opiniowanie projektów 
uchwał, aktów prawa miejscowego, 

 dopuścić możliwość odwoływania i powoływania członków zespołów branżowych w trakcie kadencji. 
 
Omówiono sprawy bieżące, m.in. koniec kadencji zespołów branżowych i konieczność wybrania nowych. 
Andrzej Gillner poinformował o powstaniu nowej placówki kulturalno-sportowej w Łabędach, gdzie GCOP 
również ma swoje pomieszczenia udostępniane organizacjom, a także o przetargu na prowadzenie Klubów 
Seniora.  
 
Krystyna Jurczewska-Płońska zdała relację z I Ogólnopolskiej Olimpiady Zimowej Seniorów w Rabce, na której 
gliwiccy seniorzy zdobyli brązowy puchar oraz 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. 
 
Kolejne posiedzenie MRDPP odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. o godz. 15.15 przy ul. Jagiellońskiej 21. 

Protokołowała: Małgorzata Pańczyszyn 
Sprawdził: Andrzej Gillner  
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