
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Gliwicach, w dniu 11 czerwca 2014 r. 
 

 

  
Posiedzenie MRDPP odbyło się w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.  Andrzej Gillner potwierdził 

kworum i odczytał protokół z poprzedniego zebrania. Następnie zachęcił zgromadzonych do wzięcia 
udziału w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Warszawie  
w dniach 14-15 września 2014 r. Wyjazd gliwickich ngo mógłby się odbyć w poniedziałek 15.09.2014 r. 
wyjazd - wcześnie rano, powrót – wieczorem.  

 
W dniu 23.05.2014 r. członkowie MRDPP: Zbigniew Kwolek, Jan Pająk i Andrzej Gillner, wzięli 

udział w spotkaniu przedstawicieli rad pożytku w Tychach.  
 
Andrzej Gillner przedstawił odpowiedź dyrektor Biblioteki Miejskiej w Gliwicach, pani Bogny 

Dobrakowskiej, która przedstawiła propozycje w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(załącznik nr 3). Wiadomo, że Wydziały UM: Zdrowia oraz Kultury i Promocji Miasta pracują nad swoimi 
uwagami. 
 

Następnie podjęto dyskusję dot. Programu Współpracy. Rafał Foit zaproponował, aby PW 
ukierunkować w określonym temacie, podobnie jak zakładają to struktury unijne, ustanawiając co roku 
nowe hasło przewodnie, np. rok 2011  – „Europejskim Rokiem Wolontariatu”, rok 2012 – „Europejskim 
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”, rok 2013 – „Europejskim 
Rokiem Obywateli” itd. Radosław Truś sugerował aby ograniczyć liczbę priorytetowych zadań 
publicznych. Łukasz Gorczyński zaproponował, aby nie tyle ograniczać liczbę priorytetowych zadań 
publicznych, co odpowiednio je uszczegółowić, podając przykład kultury, gdzie niepotrzebnie jego 
zdaniem umieszczono zagadnienia zw. z Dniem Dziecka, słusznie natomiast – działania  
w dzielnicach. Obecni na zebraniu jednogłośnie orzekli, iż aktywizacja dzielnic miasta stanowi jeden  
z najistotniejszych celów, który powinien znaleźć się w przyszłorocznym programie. Zauważono 
również, iż w PW powinny znaleźć się zapisy zachęcające i wskazujące ważną rolę współpracy 
organizacji pozarządowych między sobą, bowiem obecnie współpraca ta odbywa się w niewielkim 
stopniu (np. brak ofert wspólnych). 

 
Ze względu na małe zainteresowanie zespołów branżowych podjęciem ww. tematu, 

wydłużono czas składania uwag przez wszystkich członków gliwickich ngo, do dnia 23 czerwca  
do godz. 10:00. Wnioski będą przyjmowane pod adresem mrdpp@gcop.gliwice.pl 25 czerwca odbędzie 
się spotkanie kwartalne „W GCOP przy kawie”, na którym również zostanie poruszony temat Programu 
Współpracy na rok 2015. Andrzej Gillner zaproponował, by członkowie MRDPP (także ci nieobecni) 
wysłali do 20.06.2014 wnioski do zadań priorytetowych z rozdziału 4 Programu Współpracy 2014.  

 
Kolejne posiedzenie MRDPP zaplanowano na 2 lipca 2014 r. o godz. 15.15 w COK, filii GCOP 

przy ul. Studziennej 6. 

  
 

Protokołowała: Małgorzata Pańczyszyn 

Sprawdził: Andrzej Gillner 
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