
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 
w dniu 9 września 2015 

 
Spotkanie odbyło się o 15.30 w filii GCOP przy ul. Studziennej 6.  
 
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Bożena Gabryel, Andrzej Gillner, Kajetan Gornig, 
Bożena Harazim, Jan Pająk, Radosław Truś, Katarzyna Łosicka, Grzegorz Krawczyk, Ewa Chudyba, 
Magdalena Baraniecka, Marian Dragon, Michał Czaplicki. Nieobecność zgłosiły Klaudia Bera i Aneta 
Lipiec. O przewidywanej nieobecności nie poinformował Krzysztof Czapla. 
 
 

1) Rozpoczęcie zebrania przez Radosława Trusia. 

2) Stwierdzenie kworum. 

3) Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4) Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji nad odwołaniem ze składu MRDPP 
Krzysztofa Czapli, który do tej pory nie był obecny na żadnym posiedzeniu II kadencji. 
Wniosek przyjęto. Radosław Truś poinformował zebranych, że Krzysztof Czapla nie 
odpowiedział na prośbę o wyjaśnienie jego nieobecności na dotychczasowych 
posiedzeniach Rady. Kajetan Gornig stwierdził, że głosowanie nad odwołaniem członka rady 
należy odłożyć do następnego posiedzenia, aby dać Krzysztofowi Czapli szansę na 
ewentualne wyjaśnienia, Rada przyjęła propozycję. 

5) Informacja dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. Przedstawienie nowych wydań 
magazynu „Modelowe Rady”. 

6) Przedstawienie gości posiedzenia: Katarzyny Łosickiej, Grzegorza Krawczyka, Ewy Chudyby 
i Magdaleny Baranieckiej, którzy zostali zaproszeni do dyskusji na temat stanowiska Zespołu 
Branżowego ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa w sprawie 
turystyki i krajoznawstwa w Gliwicach. Radosław Truś stwierdził, że Gliwice są miastem 
o ogromnym, niewykorzystanym potencjale turystycznym i kulturalnym. Odpowiedzialne za 
tę sytuację instytucje nie podejmują wystarczających działań w kierunku jej poprawienia. 
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Gliwice Katarzyna Łosicka zrelacjonowała 
kroki jakie podjęto dotychczas w tej sprawie, m.in. w następstwie rozmów z Dyrektorem 
Muzeum w Gliwicach Grzegorzem Krawczykiem. Odnosząc się do uwag dotyczących 
przejrzystości i zawartości podstron strony internetowej UM prezentujących treści 
dotyczące turystyki i krajoznawstwa, poprosiła o ich uszczegółowienie, w celu ułatwienia 
wprowadzenia odpowiednich poprawek. Poprosiła także o zaktualizowanie stanowiska 
Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa w 
sprawie turystyki i krajoznawstwa w Gliwicach, ponieważ niektóre przedstawione tam 
problemy zostały już rozwiązane. Odnosząc się do stwierdzenia, że Miasto Gliwice nie 
realizuje w pełni przynależnych mu zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, Katarzyna 
Łosicka stwierdziła, że wiele z nich realizują właśnie organizacje pozarządowe, które 
otrzymują dotacje z budżetu miasta.  Poinformowała również, że Gliwice biorą udział w 
projekcie Industriada realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a 
także są współorganizatorem rajdu 360 stopni – dużej imprezy o charakterze sportowo-
turystyczno-krajoznawczym. Grzegorz Krawczyk przyłączył się do opinii, że stanowisko 
Zespołu Branżowego ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa w 
sprawie turystyki i krajoznawstwa w Gliwicach jest nieaktualne, ogólnikowe i mało 
konkretne. Odnosząc się do stwierdzenia o preferowaniu przez Miasto Gliwice wydarzeń 



sportowo rekreacyjnych kosztem ambitnych wydarzeń kulturalnych poinformował, że 
Muzeum w Gliwicach realizuje szereg przedsięwzięć związanych z kulturą i historią Gliwic. 
Wydawane są liczne publikacje, m.in. seria "Gliwice znane i nieznane”. Organizowane są 
cykliczne imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Funkcjonuje rozwinięta współpraca 
instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które działają wspólnie w celu 
zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Odpierając natomiast 
zarzut o słabym zaopatrzeniu Punktów Informacji Turystycznej, Grzegorz Krawczyk 
stwierdził, że są tam wszelkie materiały jakich może poszukiwać osoba zainteresowana 
poznaniem Gliwic w dowód czego gotów był przedstawić listę znajdujących się tam 
publikacji. Kajetan Gornig stwierdził, że generalnie nie widzi powodu do omawiania na 
posiedzeniu MRDPP stanowiska jednego z zespołów branżowych ponieważ nie jest to opinia 
wszystkich członków rady. Katarzyna Łosicka przypomniała, że miało już miejsce spotkanie 
w sprawie niektórych kwestii, które pojawiły się w tym dokumencie, dlatego dziwi ją 
konieczność omawiania ich po raz kolejny na posiedzeniu MRDPP. W odpowiedzi Radosław 
Truś wyjaśnił, że jest to opinia zespołu branżowego, który przekazał ją MRDPPP i dlatego 
właśnie zaproszono Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Miasta, by MRDPP poznała 
zdanie drugiej strony zanim podejmie opinię wobec przedstawianego materiału Zespołu. 
Jan Pająk zaproponował, aby przerwać dyskusję do momentu wypracowania w tej sprawie 
stanowiska w gronie MRDPP i wtedy powtórnie zaprosić gości, którzy będą mogli pomóc 
w wyjaśnieniu kwestii związanych z turystyką i krajoznawstwem w Gliwicach. Poprosił 
jednocześnie Grzegorza Krawczyka o rozesłanie informacji, które dostarczą wiedzy 
związanej z działaniami Muzeum w Gliwicach w tym zakresie, na co Dyrektor Muzeum 
przystał. Przewodniczący poinformował, że wobec zaistniałej sytuacji dyskusja na temat 
stanowiska będzie przełożona na jedno z przyszłych posiedzeń i poprzedzi ją rozesłanie 
szczegółowych informacji dotyczących zagadnienia. Zespół branżowy ds. Ekologii, Turystyki i 
Krajoznawstwa zaprosi przedstawicieli UM na swoje posiedzenie, i po ich wysłuchaniu 
zaktualizuje swoje stanowisko. W związku z powyższym Ewa Chudyba, Magdalena 
Baraniecka i Grzegorz Krawczyk opuścili posiedzenie. 

7) Informacja Katarzyny Łosickiej dotycząca zasad udostępniania powierzchni reklamowych na 
ekranach ledowych w przestrzeni miasta. Tablice ledowe są własnością miejskiej spółki 
Śląska Sieć Metropolitalna. Miasto Gliwice według umowy ma prawo do publikacji w ciągu 
miesiąca 3 spotów reklamowych. Jeśli chodzi o udostępnianie powierzchni innym 
podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, wszelkie informacje zawarte są w 
regulaminie, który został przekazany zebranym. Przedstawione zostały także konkretne 
lokalizacje tablic w mieście. Katarzyna Łosicka i Kajetan Gornig opuścili posiedzenie. 

8) Projekt Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi. Andrzej 
Gillner poinformował, że projekt jest w końcowej fazie przygotowań. Istotne dla MRDPP 
są zadania priorytetowe, które mają być w nim zawarte. Z proponowanych 9 tematów 
wybrano 3. Andrzej Gillner przedstawił propozycje zadań które zostały wybrane oraz te, 
które nie znalazły się w projekcie dokumentu. Część z nich ma szansę stać się podstawą 
tworzenia kryteriów w konkursach grantowych. Jedno z takich zadań dotyczyło estetyzacji 
miasta. Jan Pająk przypomniał, że wchodzi w życie ustawa krajobrazowa, w związku z czym 
kwestia ta będzie w najbliższym czasie poruszana na komisjach Rady Miasta, co z pewnością 
doprowadzi do konkretnych zmian. Bożena Harazim zaproponowała zainteresowanym tym 
tematem przejrzenie planów zagospodarowania przestrzennego. W kwestii zadania 
dotyczącego aktywizacji społecznej i zdrowotnej osób 60+ Andrzej Gillner stwierdził, że 
Miasto Gliwice podejmuje od lat konkretne działania w tej sprawie i dlatego propozycja ta 
została odrzucona. Omówiono także pozostałe tematy wyjaśniając przyczyny 



niezamieszczenia ich w projekcie dokumentu. Przedstawiono także szczegółowo tryb 
zatwierdzenia Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi. 
Marian Dragon zapytał o tryb zgłaszania wniosków zawierających propozycje tematów i o 
to, komu można dostarczyć formularz zgłoszeniowy. Zebrani poinformowali go, że w tym 
roku zakończono już przyjmowanie wniosków i priorytety będzie można zgłaszać ponownie 
w styczniu do programu współpracy na 2017 rok.  

9) Opinia dotycząca projektu statutu GCOP. Andrzej Gillner poinformował, że w dokumencie 
tym wprowadzone będą nieznaczne modyfikacje wynikające z udziału GCOP w partnerstwie 
na rzecz rozwoju instytucji ekonomii społecznej. 

10) Projekt zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej MRDPP i zespołów branżowych. Andrzej 
Gillner poinformował, że do nowego projektu wprowadzone są wypracowane wcześniej 
poprawki. Będzie on prawdopodobnie omawiany i przegłosowywany na najbliższym 
posiedzeniu Rady Miasta. Zaproponowano zmianę w zapisie dotyczącym powstawania 
zespołów branżowych, których powoływanie powinno być konsultowane z MRDPP. 
Omówiono także kwestię powoływania i odwoływania członków zespołów branżowych. 
Stwierdzono, że uchwała powinna być jak najmniej szczegółowa, tak aby konkretne 
rozwiązania mogły być wprowadzane w regulaminach poszczególnych zespołów. Andrzej 
Gillner przedstawił także poprawkę związaną z Radą Sportu, której działanie jest 
regulowane według innych przepisów. Oprócz tego wprowadzona będzie korekta dotycząca 
długości kadencji. Uproszczone mają być także kwestie związane ze sprawozdawczością 
MRDPP. Zebrani stwierdzili, że nowy kształt uchwały spowoduje, że będzie ona 
elastyczniejsza i da możliwość swobodniejszego działania zainteresowanym. 

11) Omówienie kwestii lokali po drugim przetargu, które mogłyby być udostępniane przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej organizacjom pozarządowym. Z nadesłanego przez ZGM 
pisma wynika, że zasady dotyczące tego zagadnienia w ostatnim czasie nie uległy zmianie. 

12) Sprawy bieżące. Radosław Truś przedstawił pismo Ośrodka Studiów o Mieście dotyczące 
problemów związanych z budżetem obywatelskim w Gliwicach. Zapowiedział, że roześle je 
członkom MRDPP. Po odczytaniu przez przewodniczącego części dokumentu artykułowano 
kilka uwag m.in. w kwestii progu uczestnictwa w głosowaniu nad propozycjami do budżetu 
obywatelskiego i jego promocji. 

13) Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 14 października 2015, o godzinie 15.30, w COK 
GCOP przy ul. Studziennej 6. 

 

Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Załączniki: Lista obecności 

 

 

 


