
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 7 stycznia 2015 roku 

 

Spotkanie odbyło się w filii GCOP przy ul. Studziennej  6. 

Obecni na posiedzeniu: Krystyna Jurczewska-Płońska, Czesław Dudek, Radosław Truś, Jan 

Pająk, Bożena Harazim, Danuta Biernat, Andrzej Gillner oraz goście: Michał Czaplicki, Marian 

Dragon, Rafał Foit. 

 

1. Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia. 

2. W nawiązaniu do tematu opieki geriatrycznej Danuta Biernat stwierdziła, że należy 

wykonać szeroką analizę dot. konieczności utworzenia oddziału geriatrycznego, aby 

dysponować konkretnymi danymi, a nie jedynie obserwacjami. Radosław Truś dodał, 

że po pierwsze taki oddział powinien mieć odpowiednie warunki. Po drugie NFZ musi 

to finansować. Najlepiej wystosować odpowiednie pismo do władz Miasta, które 

powinny się spotkać z przedstawicielami NFZ i Urzędu Marszałkowskiego. W 

Gliwicach – Łabędach działa przychodnia geriatryczna, w której czas oczekiwania na 

wizytę wynosi 7 dni. Trzeba tę informację rozpowszechnić. Jan Pająk zaproponował, 

by zwrócić się do Prezydenta Miasta, aby w porozumieniu z zarządami szpitali 

skonsultował potrzebę i możliwości utworzenia oddziału geriatrycznego. Podjęto 

uchwałę o treści: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego wspólnie z Radą 

Seniorów wnioskuje do Prezydenta Miasta o rozpatrzenie utworzenia oddziału 

geriatrycznego w Gliwicach - przyjęta jednogłośnie. 

3. W nawiązaniu do tematu domu seniora Czesław Dudek powiedział, że spotkanie z 

przedstawicielem ZBM (które ma się odbyć w ramach Rady Seniora) należy 

organizować przed przetargiem, aby mieć wpływ na jego warunki. Krystyna 

Jurczewska-Płońska dodała, że dostarczyli ZBM-owi swój projekt takiego domu, ale 

nie wiedzą, czy został wybrany ten czy inny. Postanowiono, że Rada Seniora będzie 

koordynować temat, ewentualnie w późniejszym czasie będzie prosić MRDPP o 

wsparcie. 

4. Andrzej Gillner poinformował, że przewodniczący MRDPP – Zbigniew Kwolek – 

podpisał pismo do Prezydenta Miasta ws. uzupełnienia składu MRDPP. Dodał, że w 

lutym kończy się obecna kadencja Rady Sportu, więc po wyborze nowego składu 

zostanie oddelegowany jej członek do MRDPP. 

5. Odnośnie estetyzacji Miasta – materiał jest u Naczelnik Wydziału Architektury i 

Budownictwa – Tatiany Marcinów. Następnie zostanie zorganizowane spotkanie w 

gronie zainteresowanych. 

6. Sprawa honorowego obywatelstwa dla Norberta Blachy miała być załatwiona przez 

Radę Miasta. Prośba do J. Pająka, by poruszył ten temat na komisji. Rada Miasta jest 

do tego uprawniona.  

7. W sprawie przeniesienia przystanku A4 z powrotem pod UM J. Pająk przekazał 

informacje, które wcześniej już sam zdobył. Przeniesienie przystanku za skrzyżowanie 

wiązało się z tym, że A4 stojąc pod UM blokował samochodom możliwość skrętu w 



prawo. Z kolei nie można postawić ławeczek, ponieważ nie pozwalają na to przepisy 

(muszą być spełnione konkretne odległości). Ponadto, obecnie ze względu na 

zamknięcie fragmentu ul. Zwycięstwa i objazd, przystanek musi tam pozostać. Dodał, 

że jeżeli dla Rady Seniorów taka argumentacja jest niewystarczająca to musieliby 

wystąpić z pismem do prezydenta Wieczorka z prośbą o przywrócenie przystanku lub 

wyjaśnienie jego przenosin. R. Truś zaznaczył, że MRDPP nie powinna się zajmować 

takimi małymi, pojedynczymi przypadkami, lecz ogółem. Zwrócił więc uwagę na 

ogólny brak miejsc, by móc sobie przysiąść i przedstawił swój pomysł, by w ciągach 

dużych ulic Miasta ustawić małe ławeczki, na których starsi ludzie mogliby co jakiś 

czas przysiąść odpocząć. Można by to wypromować jako akcję gliwicką, połączyć np. z 

konkursem. Problemem może być niechęć mieszkańców, by po ich oknami 

znajdowały się ławki, na których w godzinach nocnych będą się zbierali ludzie pijący 

alkohol. Zobligował się do sformułowania odpowiedniego wniosku do władz miasta. 

8. Rafał Foit przeczytał artykuł, który ukazał się na stronie katowice.gazeta.pl o gliwickiej 

karcie seniora, która zakłada zniżki dla dwóch bardzo wysokich progów wiekowych, tj. 

67+ i 75+. R. Truś zwrócił uwagę, że opinia MRDPP do projektu tej uchwały była 

negatywna, ale nie została uwzględniona. Zdania na ten temat funkcjonujące w 

otoczeniu (nie tylko w internecie ale i wśród gliwickich seniorów) należałoby 

przedstawić Radzie Miasta. K. Jurczewska-Płońska przedstawiła już negatywne opinie, 

które do niej dotarły, poprzedniemu przewodniczącemu Rady Miasta, a jego 

odpowiedź brzmiała, bez żadnych wyjaśnień, że Rada tak postanowiła. J. Pająk 

zapowiedział, że wybierze się z wizytą do p. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych, by dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. 

9. Do MRDPP wpłynęła prośba o opinię do projektu uchwały ws. zmian w statucie OPS. 

Głosowanie nastąpi drogą elektroniczną. Przy okazji padła propozycja, by organy 

zwracające się o opinie krótko informowały o zapisach/wyjaśniały przedmiot 

konsultacji, gdyż członkowie MRDPP niekoniecznie muszą być w tym biegli. 

10. A. Gillner wyśle protokół z poprzedniego posiedzenia z naniesionymi uwagami do 

wszystkich członków MRDPP. Dodał, że trzeba się przymierzać do nowej kadencji 

MRDPP (obecna kończy się 15 maja). 

 

 

Kolejne posiedzenie MRDPP zaplanowano na: 4 lutego 2015 r. o godz. 15:15 

w filii GCOP – Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6. 

 

Protokołowała: Anita Szczecina 

Sprawdził: Andrzej Gillner 

 

Załączniki: 

 - wydruk z portalu ktowice.gazeta.pl 


