
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w dniu 11 lutego 2015 roku. 

 

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

 

Obecni na posiedzeniu: Bożena Harazim, Danuta Biernat, Krystyna Jurczewska-Płońska, Zbigniew 

Kwolek, Czesław Dudek, Radosław Truś, Jan Pająk, Barbara Bobrowska, Rafał Foit, Bogdan Kozłowski, 

Andrzej Gillner. 

 

1) Zebranie rozpoczął przewodniczący Zbigniew Kwolek: 
- stwierdzono kworum, 
- przyjęto porządek obrad. 

Dyskusja na temat bieżących zadań realizowanych przez Radę. 

2) Przysiadki. Andrzej Gillner przekazał członkom Rady informacje dotyczące możliwości realizacji 
inicjatywy, po rozmowach m.in. z ZDM, MZUK, PU. Przedstawił także projekt pisma w sprawie, 
które mogłoby zostać złożone do Prezydenta Miasta. Przewodniczący odczytał treść wniosku, 
który zawierał propozycję zainstalowania w przestrzeni miejskiej  dodatkowych ławek 
(przysiadek). Przedyskutowano kwestię dookreślenia beneficjentów przedsięwzięcia ponieważ 
powstała wątpliwość, czy miałyby to być tylko osoby niepełnosprawne i starsze, czy wszyscy 
członkowie społeczności lokalnej. Ostatecznie ustalono zapis, że inicjatywa powinna być 
skierowana do wszystkich członków społeczności, a w szczególności do osób niepełnosprawnych 
i starszych. 

3) Nabór do przedszkoli miejskich. Pan Andrzej Gillner przedstawił treść projektu uchwały dot. 
zwiększenia ilości wniosków składanych do placówek przedszkolnych, do których rodzice mogą 
zgłaszać dzieci. Rada ustaliła, że konieczne jest pisemne uzasadnienie, aby mogła rzetelnie 
zaopiniować projekt uchwały. Drugi dokument dotyczył kryteriów, według których odbywa się 
rekrutacja do przedszkoli. Pani Bożena Harazim zaproponowała skrócenie i uszczegółowienie 
zapisów dotyczących kryteriów rekrutacji. 

4) Rafał Foit zaproponował podjęcie tematu usprawnienia funkcjonalności przestrzeni miejskiej 
poprzez uregulowanie kwestii miejsc parkingowych, zwłaszcza tych znajdujących się przy 
przystankach autobusowych. Przewodniczący Zbigniew Kwolek zaproponował, aby opisać tę 
kwestię i zająć się nią w najbliższej przyszłości.  

5) Jan Pająk poruszył kwestię problematycznego przystanku przy budynku Biprohutu, na którym 
zatrzymuje się obecnie 4 przewoźników. Rada przedyskutowała kwestię reakcji służb miejskich 
na przypadki złego parkowania i łamania przepisów ruchu drogowego. Stwierdzono, 
że najistotniejsze w tym względzie jest uczenie właściwych wzorców zachowań. 

6) Ustalenie trybu wypracowania tematów priorytetowych do Programu Współpracy Miasta 
Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Andrzej Gillner poinformował członków 
Rady, że w tym roku nastąpią znaczące zmiany w tym dokumencie. Zadania zostaną podzielone 
na priorytetowe (ok. 3-4) i istotne. Przewodniczący Zbigniew Kwolek zawnioskował, aby zwrócić 
się do zespołów branżowych z prośbą o zgłaszanie propozycji, a także przedstawić im 
harmonogram prac nad dokumentem, żeby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Ustalono, 
że zespoły będą miały czas na zgłaszanie do 15 kwietnia br.  

Przewodniczący Kwolek wyraził przekonanie, że temat tak ważnego dokumentu powinien być 
omawiany w dłuższym okresie, aby móc dopracować wszystkie jego elementy. Zauważono także, 



że w kwietniu br. kończy się kadencja MRDPP, co może spowodować problem z doprowadzeniem 
do końca ustaleń związanych z Programem Współpracy. Przewodniczący przypomniał, 
że najważniejszym obowiązkiem MRDPP jest właśnie zaopiniowanie Programu Współpracy 
Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi, w związku z czym Rada w nowym składzie i tak 
będzie musiała zająć się sprawą, aby do czerwca zgłosić wszystkie swoje uwagi. Ustalono, 
że organizacje otrzymają informację o rozpoczęciu pracy nad treścią Programu Współpracy, 
terminach zgłaszania poprawek i końcu kadencji MRDPP. 

7) Dyskusja na temat sprawozdania z prac dobiegającej końca bieżącej kadencji Rady. Zbigniew 
Kwolek zaproponował, aby każdy z członków indywidualnie zgłaszał swoje propozycje do autora 
sprawozdania – Andrzeja Gillnera. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

8) Przewodniczący MRDPP przedstawił gościa Rady – prezesa gliwickiego WOPR, Bogdana 
Kozłowskiego, który zasygnalizował problem związany ze zmianami w prawie zmuszającymi jego 
organizację do składania wniosków o koncesje na zabezpieczenie terenów wodnych, 
co powoduje bardzo duże utrudnienia w pracy WOPR. Inny problem związany jest z brakiem 
dofinansowań dla WOPR, które nie jest w stanie utrzymać się z samych składek członkowskich. 
Według ustawy, Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za zapewnienie pełnego zabezpieczenia 
na obszarach wodnych na terenie miasta. W związku z tym, pan Kozłowski poprosił o radę, w jaki 
sposób jego organizacja może pozyskać z miasta dodatkowe środki na działalność. W odpowiedzi 
pan Jan Pająk poruszył kwestię możliwości startowania WOPR w konkursach dotacyjnych UM. 
Zaproponował, że zorganizuje spotkanie z pracownikiem odpowiedniego wydziału, podczas 
którego być może pojawi się rozwiązanie bieżących problemów WOPR. Zaproszono też do 
korzystania z pomocy GCOP. 

9) Pan Jan Pająk poruszył problem z pozyskaniem informacji na temat przesłanek tworzenia Karty 
Seniora tzn. powodów ustanowienia wieku od jakiego ona obowiązuje. Mimo zapytania, 
do tej pory nie otrzymał z UM odpowiedzi. 

10) Pan Czesław Dudek poruszył kwestię bez kolejkowej obsługi osób po 80 roku życia 
w przychodniach i szpitalach na terenie Gliwic. Pani Danuta Biernat z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych przypomniała, że przedstawiała już odpowiedź na pismo złożone w tej sprawie. 
Niestety zakłady opieki zdrowotnej nie odniosły się pozytywnie do tej propozycji ponieważ 
wydzielanie spośród i tak starszej grupy pacjentów, jeszcze węższej grupy, byłoby 
nieuzasadnione. 

11) Przewodniczący Kwolek zapytał o termin wyborów członków nowej kadencji MRDPP. Andrzej 
Gillner zapowiedział, że zbieranie zgłoszeń kandydatów nastąpi w przeciągu najbliższych 
tygodni, natomiast bieżąca kadencja rady trwa do 25 kwietnia 2015. 

12) Kolejne posiedzenie MRDPP zaplanowano na 04.03.2015 r. o godzinie 15.15, w Centrum 
Organizacji Kulturalnych GCOP, przy ul. Studziennej 6.  

Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Sprawdził: Andrzej Gillner 

 

Załączniki: 

- Lista obecności 


