
 
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 

w dniu 3 grudnia 2014 roku 
 

Obecni: Andrzej Gillner, Krystyna Jurczewska-Płońska, Radosław Truś, Czesław Dudek, Zbigniew 
Kwolek, Bożena Harazim 
Goście: Marian Dragon, Piotr Stoły, Rafał Foit 
  
1. Andrzej Gillner poinformował zgromadzonych, że ze względu na zmiany w składzie MRDPP 

(J. Karweta nie dostała się do Rady Miejskiej, Adam Sarkowicz przestał być szefem Rady Sportu), 
konieczne będzie powołanie nowych członków. MRDPP powinna wskazać nowych 
przedstawicieli, a prezydent powołać nowych członków.  

2. Ustalono, że MRDPP ponownie zajmie się odrzuconymi wnioskami na kolejnym posiedzeniu  
w styczniu. 

3. Z. Kwolek zapowiedział, że zespół branżowy ds. kultury ponownie będzie wnioskować  
o regulację zasady przyznawania środków, stworzenie procedury korekty wniosków, utworzenie 
karty merytorycznej projektu oraz elektroniczny wniosek. 

4. R. Truś odniósł się do zgłaszanego na poprzednich posiedzeniach postulatu estetyzacji miasta 
Gliwice. Uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie spotkania z Naczelnikiem 
Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Chciałby w nim wziąć udział, najchętniej 
w poniedziałek do godz. 10:00. A. Gillner zaproponował spotkanie w małym gronie, w celu 
przedyskutowania tematu. Zespól branżowy ds. bezpieczeństwa zorganizował spotkanie  
w sprawie pomocy bezdomnym w okresie zimowym z policją, Urzędem Miejskim. W spotkaniu 
wzięło udział ok. 20 osób.  

5. K. Jurczewska-Płońska ponownie poruszyła temat utworzenia domu seniora. Jeszcze nie jest 
rozstrzygnięty konkurs w tej sprawie. Temat „gerontologa” zostaje odłożony na posiedzenie  
w styczniu, kiedy będzie D. Biernat z Wydziału Zdrowia.   

6. Z. Kwolek odniósł się do wniosku zespołu branżowego ds. kultury w sp. nadania honorowego 
obywatelstwa Gliwic dla Norberta Blachy. Ustalono, że temat będzie na nowo podjęty kiedy 
ukonstytuuje się nowa Rada Miasta. Z. Kwolek powiedział, że ze względów proceduralnych 
sprawa nadal jest w toku. Rozważano czy wystosować pismo do przewodniczącego Rady 
Miejskiej – M. Pszonaka. 

7. Z. Kwolek przypomniał, że jest już czas na wystosowania kolejnego pisma do prezydenta  
w sp. modyfikacji uchwały o zespołach branżowych. A. Gillner rozmawiał w tej sprawie  
z prezydentem K. Tomalą, który jest gotowy wrócić do tematu. 

8. K. Jurczewska-Płońska przedstawicielka Rady Seniorów wnioskuje o przeniesienie przystanku 
autobusowego z ul. Zwycięstwa UM. 

9. Następnie głos zabrał p. Piotr Stoły z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika,  
który prowadzi badania nt. działalności Miejskich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Za 
zgodą członków MRDPP zadał pytania odnośnie jej funkcjonowania. 

 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA RADY 
 
1. Czy Rada działa na obszarze powiatu ziemskiego? 
Odp. Na terenie powiatu grodzkiego. 
2. W jaki sposób powołano Radę pierwszej kadencji  - z czyjej inicjatywy powstała?  
Odp. MRDPP powstała Z inicjatywy organizacji. Na wniosek organizacji prezydent powołał Miejską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego w oparciu o zgłaszane kandydatury (w głównej mierze 
przedstawiciele zespołów branżowych) 
3. Kto jest przewodniczącym(ą) Rady (przedstawiciel organizacji, urzędu, radny)? 
Organizacji. 
4. Która kadencja Rady trwa obecnie? Kiedy rozpoczęła się obecna kadencja? 
Odp. Pierwsza kadencja. Rozpoczęła się 15 maja 2013 r. 
5. Ilu członków i członkiń liczy Rada? Odp. 10 osób. 
6. Ilu jest reprezentantów organizacji pozarządowych, ilu urzędników, ilu radnych? 



Odp. 5 reprezentantów organizacji pozarządowych, 2 radnych, 3 urzędników (w tym dyrektor GCOP).  
7. Czy w powiecie jest oficjalne stanowisko pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych? 
Odp. Tak 
8. Jakie organizacje reprezentują pozarządowi członkowie i członkinie Rady? 
1) Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, działania na rzecz seniorów, 
(przedstawiciel zespołu branżowego ds. seniorów), 
2) Oddział Uczelniany PTTK, ul. Zwycięstwa 1, turystyka i krajoznawstwo, (przedstawiciel zespołu 
branżowego ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii, turystyki i krajoznawstwa), 
3) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, ul. 3 maja 91, 41-900 Zabrze, branża organizacji 
zawodowe, naukowe (przedstawiciel zespołu branżowego ds. seniorów), 
4) Stowarzyszenie Forum Ceramików, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, kultura i sztuka 
(przedstawiciel zespołu branżowego ds. kultury), 
5) GKS Piast, ul. Zwycięstwa 36, sport i kultura fizyczna, (przedstawiciel zespołu branżowego ds. 
sportu). 
 
POWOŁANIE CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ RADY – PRZEDSTAWICIELI ORGANZIACJI 
 
1. Jaka jest obecna procedura powoływania członków Rady ze strony organizacji pozarządowych? 

 Kto może zgłaszać kandydatów? Odp. Zespoły branżowe 
to wybiera i zatwierdza członów Rady spośród zgłoszonych kandydatów? Odp. Prezydent miasta 
akie są formalne kryteria, które muszą spełnić kandydaci? ……….. 

 kto i w jaki sposób informuje o naborze do Rady? Odp. Za pośrednictwem GCOP, publikacja 
informacji na stronie internetowej GCOP i Miasta Gliwice 
2. Ile organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest w mieście ? Odp. Około 530 
3. Ile było miejsc w radzie przewidzianych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych? Odp. 5 

 Jeżeli procedura powoływania członków i członkiń Rady ze strony pozarządowej polega na 
wyborach: 
4. Ile zgłoszono łącznie kandydatur? - 7 
5. Ile głosów zebrali kandydaci, którzy weszli do Rady? Brak danych, prezydent powołuje 
6. Ile organizacji głosowało w wyborach? Brak wyborów 
 
SPOSÓB PRACY RADY 
 
1. Jak często odbywają się posiedzenia Rady? Ile odbyło się posiedzeń w obecnej kadencji? 
Odp. Co miesiąc, 19 posiedzeń 
2. Gdzie i w jakich terminach (godzinach) odbywają się posiedzenia?  
W lokalach GCOP, z reguły pierwsza środa miesiąca, godziny popołudniowe 
3. Jaka jest na ogół frekwencja? Ile razy zdarzyło się, że nie było kworum? 
Z reguły frekwencja wynosi min. 60%. Dwa razy nie było kworum. 
4. W jaki sposób (przez kogo) został opracowany regulamin Rady? 
Odp. Regulamin został opracowany przez przedstawicieli samorządu i organizacji, m.in. w czasie 
spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” 
5. Jaka jest procedura ustalania porządku (tematyki) oraz przygotowywania posiedzeń? 
Przygotowuję ją sekretarz MRDPP (plan posiedzenia). Brane są także pod uwagę wnioski  
z poprzednich posiedzeń. 
6. Jaka jest procedura wyboru aktów prawnych do opiniowania? 
Akty prawne tj. Miejskie Programy, Program Współpracy, zgłaszany jest do zaopiniowania przez 
MRDPP zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice.  
 
TEMATYKA PRACY RADY 
 
1. Ile aktów prawnych zaopiniowała Rada od początku kadencji? Czego dotyczyły?  

MRDPP zaopiniowała 7 aktów prawnych:  
- Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 i 2015 



-Konsultacje społeczne w sp. uchwalenia projektu wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy ze struktur OPS w Gliwicach,  
- konsultacje w sp. uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2015-2018, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sp. MPP i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2015, 
- konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe. 
- konsultacje społeczne do projektu uchwały  w sp. ustanowienia dorocznych nagród PM Gliwice  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 
2. Ile spośród nich zaopiniowano pozytywnie, ile negatywnie, do ilu zgłoszono uwagi?  
W  każdym roku składane są uwagi do Programu Współpracy miasta Gliwice z organizacjami 
pozarządowymi (PW), po uprzedniej konsultacji z zespołami branżowymi i gliwickimi organizacjami 
(mogą składać wnioski do MRDPP). Ponadto MRDPP zgłaszała uwagi do projektu uchwały  
w sp. dorocznych nagród PM w dziedzinie twórczości artystycznej, do MPP i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, do MPP Przemocy w Rodzinie. Większość aktów została zaopiniowana 
pozytywnie.  
 
3.Czy w przypadku negatywnej opinii Rady albo zgłoszenia uwag lub rekomendacji głos Rady był 

brany pod uwagę przez samorząd?  ……………… 

4. Czy Rada, poza opiniowaniem aktów prawnych, podejmowała także inne działania? Jakie? 
Uchwalenie Regulamin Pracy MRDPP, wystąpienie do PM o powołanie zespołu ds. rozwiązywania 
problemów środowiska seniorów, wystąpienie do PM o utworzenie Programu dla seniorów „Gliwice 
60+”, wniosek do PM w sprawie zmian w uchwale dot. powoływania zespołów branżowych 
 
5. Czy Rada w obecnej kadencji podejmowała interwencję lub udzielała pomocy w sporach 

organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi? Ile razy? 
 

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM 
 
1. Czy istnieje procedura komunikacji wewnątrz Rady - poza jej posiedzeniami? 
Tak, przy pomocy poczty elektronicznej – tryb określony w regulaminie. 
 
2. Czy istnieje procedura komunikacji Rady z organizacjami pozarządowymi? W jaki sposób Rada 

informuje o podejmowanych przez siebie działaniach? 

 
Poprzez stronę GCOP, MRDPP, newslettera. Spotkania MRDPP są otwarte, mogą na nie przychodzić 
członkowie organizacji. Organizowane są także tzw. spotkania kwartalne, na których poruszane są 
problemy,  z jakimi borykają się organizacje. 
 
czy Rada posiada własną stronę internetową lub zakładkę (np. na stronach samorządu)?Tak, własna 

strona oraz zakładka na stronie GCOP. 
czy w Internecie są dostępne kontakty do członków i członkiń Rady lub do jej 

przewodniczącego/przewodniczącej (gdzie)? Na stronie MRDPP kontakt mailowy. 
czy w Internecie są dostępne informacje na temat działań podejmowanych przez Radę oraz ich 

efektów (gdzie)? Na stronie MRDPP zamieszczane są protokoły z posiedzeń. 
 
3. Ile razy w ciągu obecnej kadencji zdarzyło się aby do Rady zgłosiła się z prośbą lub wnioskiem 

(formalnie lub nieformalnie) organizacja pozarządowa? Czego dotyczyły te prośby lub wnioski? 

Wniosek zespołu branżowego ds. kultury w sp. proponowanych zmian z Uchwale Rady Miejskiej w 
Gliwicach  w sp. trybu powoływania zespołów branżowych – oficjalne pismo do MRDPP  



 
4. Czy Rada nawiązywała w obecnej kadencji kontakty z innymi Radami Działalności Pożytku 

Publicznego?  
 

Tak – udział w Wojewódzkim Forum Przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego w Tychach 
oraz w Międzyregionalnym Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w Opolu.  
 
EFEKTY PRACY RADY 
 
1. Czy istnieje procedura oceny efektów pracy Rady? 

 
 
Kolejne posiedzenie MRDPP ustalono na środę 7 stycznia 2015 r. o godz. 15:15 w filii GCOP przy  
ul. Jagiellońskiej 21. 

  
 
Protokołowała: Małgorzata Musiał 
Sprawdził: Andrzej Gillner 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności 
 

 
  

 

 


