
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach  

w dniu 14 maja 2014 roku 

 

W dniu 14 maja 2014 r. przy Jagiellońskiej 21 odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Gliwicach, w którym wzięło udział 6 członków i 4 gości (lista obecności – 

załącznik nr 1). W związku z nieobecnością Zbigniewa Kwolka, obrady poprowadził Jan Pająk – 

zastępca przewodniczącego.  

Stwierdzono kworum i wprowadzono poprawki w protokole z poprzedniego zebrania, dotyczące 

uwag do zapisów uchwały Rady Miejskiej nr XIII/273/2011 z dn. 17.11.2011 r. w sprawie powołania 

rady pożytku i zespołów branżowych.  

Następnie Grzegorz Wójkowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”, 

zaprezentował projekt „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który ma na celu 

wzmocnić potencjał i wesprzeć działalność rad pożytku publicznego w 4 województwach (śląskim, 

opolskim, dolnośląskim i łódzkim). Zaprosił m.in. do wzięcia udziału w Forum Inicjatyw 

Pozarządowych, które odbędzie się 23-24 maja w Tychach. Wstępnie wybrano 4 kandydatów 

na delegatów gliwickiej rady: Zbigniewa Kwolka, Jana Pająka, Andrzeja Gillnera i Rafała Foita.  

Kolejny punkt zebrania dotyczył treści pisma do prezydenta miasta z propozycjami zmian w zapisie 

uchwały Rady Miejskiej nr XIII/273/2011 (załącznik nr 2). Ustalono następujące brzmienie wybranych 

punktów:  

- określić definicję zespołu branżowego 
- umożliwić w razie potrzeby tworzenie i funkcjonowanie dowolnych zespołów branżowych, w sferze 
zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 o pożytku; 
- dopuścić możliwość przyjmowania członków zespołów branżowych w trakcie kadencji; 
-  umożliwić zespołom branżowym udział w tworzeniu projektów uchwał prawa miejscowego; 
- ustanowić kadencyjność zarządu na 2 lata, zamiast kadencyjności zespołów. 
 
A. Gillner przedstawił Radzie projekt pisma kierowanego do przewodniczących zespołów branżowych 
gliwickich organizacji pozarządowych, w sprawie uwag do Programu Współpracy na rok 2015 
(załącznik nr 3). Podobne pismo powinno trafić również do Wydziałów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz do MZUK-u. Do 12.06. zespoły proszone są o dostarczenie uwag dotyczących treści 
programu.  
 
Pod koniec zebrania poruszono kwestię możliwości pokrycia przez miasto Gliwice kosztów wyjazdu 
gliwickich organizacji na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie,  w dniach 
14 i 15 września 2014 r. złożenie wniosku o pokrycie kosztów wynajętego autobusu. 
 
Kolejne posiedzenie odbędzie się 11.06.2014 o godzinie 15:15 w filii GCOP, przy ul. Studziennej 6. 

Protokołowała: Małgorzata Pańczyszyn 

Sprawdził: Andrzej Gillner 

 

Załączniki: 

1. lista obecności 

2. porządek obrad  

3. pismo do PM w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XIII/273/2011 

4. pismo do przewodniczących zespołów branżowych gliwickich organizacji pozarządowych 


