
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 

w dniu 13 maja 2015 roku. 

 

Spotkanie odbyło się o 15.30 w Urzędzie Miejskim, przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach. 

 

Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Klaudia Bera, Andrzej Gillner, Kajetan Gornig, 
Bożena Harazim, Katarzyna Łosicka, Jan Pająk, Radosław Truś.  

 

1) Posiedzenie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Krystian Tomala, który przedstawił 
wszystkich obecnych członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
II kadencji oraz gościa spotkania inauguracyjnego - Katarzynę Łosicką, Naczelnik Wydziału 
Kultury i Promocji Urzędu Miasta Gliwice. Wymienił także osoby, które weszły do nowego 
składu Rady jednak nie mogły być obecne na posiedzeniu. Prezydent Tomala przypomniał 
główne funkcje i zadania MRDPP oraz krótko podsumował jej dotychczasową działalność po 
czym oddał głos Andrzejowi Gillnerowi. Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych zwrócił uwagę na intensywną działalność gliwickich organizacji pozarządowych 
oraz zespołów branżowych, co przekłada się na aktywność MRDPP. Krystian Tomala jako 
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice zadeklarował ze swojej strony pomoc i wsparcie dla działań 
Rady po czym opuścił posiedzenie. 

2) Andrzej Gillner przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. 
3) Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Andrzej Gillner poprosił 

zebranych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia wyżej wymienionych funkcji. Radosław Truś 
zgłosił do pełnienia funkcji sekretarza kandydaturę Andrzeja Gillnera jako osoby doświadczonej 
w tym zakresie. Mieszko Adamkiewicz zgłosił do pełnienia funkcji przewodniczącego Radosława 
Trusia. Kajetan Gornig zgłosił kandydaturę Jana Pająka do pełnienia funkcji 
wiceprzewodniczącego. Na tym lista kandydatów została zamknięta. Miejska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego podjęła głosowanie nad następującym składem zarządu:  

Radosław Truś – przewodniczący 
Jan Pająk – wiceprzewodniczący 
Andrzej Gillner – sekretarz 

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący podziękował zebranym za wybór 
do pełnienia funkcji przewodniczącego. Przekazał pozostałym członkom MRDPP ogólne 
informacje dotyczące dotychczasowych działań Rady. Zwrócił uwagę na to, iż MRDPP nie ma 
mocy podejmowania wiążących decyzji, jednak może być istotnym ciałem opiniotwórczym 
mającym wpływ na działalność pożytku publicznego w Gliwicach. Zapowiedział, 
że w najbliższym czasie zgłosi swoje uwagi do regulaminu Rady. Następnie ustalono, że zebrania 
MRDPP będą się odbywać w pierwsze środy miesiąca o godzinie 15.30.  

4) Sprawozdanie z prac MRDPP I kadencji. Andrzej Gillner zapowiedział, że 14 maja wyśle 
sprawozdanie do akceptacji Prezydenta Miasta Gliwice, po czym przekaże je do wglądu 
członkom MRDPP. Podjęto dyskusję w sprawie uchwały Rady Miasta Gliwice regulującej 
funkcjonowanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i zespołów branżowych oraz 
propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian w tym dokumencie. Członkowie Rady 
stwierdzili, że temat ten wymaga dokładniejszego omówienia na kolejnych spotkaniach. 
Następnie Radosław Truś poprosił o zgłaszanie kolejnych tematów do omówienia przez MRDPP. 
Andrzej Gillner przypomniał sprawę konsultacji statutu PUP. W dokumencie zauważono jedynie 
nieznaczne błędy.  



Rada zadecydowała, że wobec powyższego przekaże informację, że nie ma zasadniczych uwag 
do statutu. Klaudia Bera zadeklarowała przekazanie ww. informacji pracownikowi Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzącemu sprawę statutu PUP. Podjęto także dyskusję 
na temat priorytetów do Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi 
na rok 2016. Mieszko Adamkiewicz zapowiedział do dyskusji temat tablic informacyjnych 
do publikacji informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych, którym zajmuje się 
Zespół Branżowy do spraw Kultury.  
Przewodniczący zaproponował, aby rozesłać do wszystkich zespołów branżowych pismo 
z informacją o ukonstytuowaniu się nowego składu Rady. 

5) Dyskusja nad udziałem członków MRDPP w szkoleniach organizowanych przez CRIS. Andrzej 
Gillner poinformował zebranych, że zajęcia mogą odbywać się w Gliwicach. Wyjaśnił na czym 
polega formuła tego typu szkoleń i wizyt studyjnych. Poprosił zebranych o zgłaszanie wybranych 
przez siebie tematów. Radosław Truś zaproponował, aby zajęcia w Gliwicach miały skróconą 
formę, pozwalającą skupić się na najistotniejszych kwestiach. Poprosił także członków MRDPP 
o stworzenie listy tematów, które byłyby dla nich interesujące w ramach szkoleń, które mogłyby 
odbywać się w przyszłości. Jan Pająk zapytał, czy w zajęciach organizowanych przez CRIS 
uczestniczyć mogliby także członkowie zespołów branżowych. Andrzej Gillner zadeklarował, że 
uzyska informacje na ten temat. 

6) Wolne wnioski. Mieszko Adamkiewicz zapytał jak w praktyce wygląda kwestia zapraszania gości 
na posiedzenia MRDPP. Przewodniczący poinformował, że jest to kwestia otwarta i nie wymaga 
żadnych formalności poza poinformowaniem członków Rady o planowanej obecności gości.  

7) Najbliższe posiedzenie MRDPP zaplanowano na 3 czerwca 2015, o godzinie 15:30 w COK GCOP 
przy ul. Studziennej 6. 
 

Protokołował: Bartosz Łapszyński 
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