
Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 
w dniu 3 lutego 2016 

 
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ul. Studziennej 6. 
 
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Krzysztof Czapla, Bożena Gabryel, Andrzej Gillner, 
Jan Pająk, Radosław Truś, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath 
Nieobecni na posiedzeniu: Aneta Lipiec (uprzedziła o nieobecności), Klaudia Bera 
Goście: Marian Dragon 
 

 

1) Rozpoczęcie posiedzenia przez przewodniczącego MRDPP. Stwierdzenie kworum. Radosław 
Truś przywitał nowe członkinie MRDPP - Stellę Zaborowską-Nawrath oraz Urszulę 
Więckowską, które zastąpiły Bożenę Harazim i Kajetana Gorniga.  

2) Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia (tekst został rozesłany do członków MRDPP 
przed posiedzeniem). 

4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami.  
Konsultacja statutu Muzeum w Gliwicach. Andrzej Gillner poinformował, że poprawka do 
projektu statutu zgłoszona przez Radosława Trusia w głosowaniu nie została przyjęta przez 
większość członków Rady. Tym samym MRDPP nie wniosła uwag do projektu.  

Radosław Truś poprosił Andrzeja Gillnera o informacje dot. prac nad zmianami w uchwale 
Rady Miasta dot. MRDPP i zespołów branżowych. Sekretarz poinformował, że planowane 
modyfikacje najprawdopodobniej nie zostaną wprowadzone przed nadchodzącym końcem 
kadencji zespołów. Zapytał także Przewodniczącego, czy posiada informacje na temat 
ewentualnej zmiany kadencyjnych w zespołach działających nieformalnie (Rada Rowerowa 
i Zespół Branżowy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego). Radosław Truś poinformował, 
że skonsultuje tę kwestię z członkami zespołów.  

Następnie omówiono skierowane do MRDPP pismo Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice 
w sprawie Festiwalu Rytm Pro-Arte organizowanego przez Fundację Rytm Gliwice. MRMG 
informuje w nim, że rezygnuje ze wspierania tej inicjatywy z uwagi na towarzyszące jej 
niedociągnięcia organizacyjne. 

5) Konsultacje w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Gliwice. Sekretarz poinformował zebranych, że w wyznaczonym 
terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu. Nowe członkinie MRDPP również nie 
zgłosiły uwag. 

6) Zakończenie kadencji zespołów branżowych. Przypomniano, że termin zgłaszania 
kandydatów do nowych składów zespołów upływa 23 lutego 2016 roku. Andrzej Gillner 
poinformował, iż dotychczas wpłynęło kilkanaście zgłoszeń kandydatów oraz, że planowane 
jest ponowne rozesłanie informacji zachęcającej do uczestnictwa w zespołach. Ma ona 
na celu nakłonienie do zaangażowania się osób do tej pory niezwiązanych z zespołami 
branżowymi.  

Radosław Truś przypomniał, że na początku nowej kadencji planowane jest spotkanie 
szefów starych i nowych składów zespołów. Ustalono, że dokładny termin spotkania 
zostanie ustalony podczas marcowego posiedzenia MRDPP. 

7) Podsumowanie pracy MRDPP w roku 2015.  



Andrzej Gillner poinformował, że w tym czasie rada konsultowała około 20 uchwał Rady 
Miasta oraz rozpatrywała 26 spraw.  

Podjęto dyskusję na temat sposobu zgłaszania kandydatów do MRDPP. Aktualnie mogą 
to robić wyłącznie zespoły branżowe wymienione w uchwale Rady Miasta. Krzysztof Czapla 
stwierdził, że zmiany w sposobie doboru członków są drugorzędne wobec kwestii chęci 
działania poszczególnych osób w zespołach. Dodał także, że funkcjonowałyby one lepiej, 
gdyby ich członkowie byli odpowiednio zmotywowani do pracy. Podsumowując, Radosław 
Truś stwierdził, że należy wprowadzić odpowiednie regulacje do uchwały Rady Miasta, tak 
szybko jak będzie to możliwe.  

Następnie zebrani przeszli do omówienia poszczególnych tematów podejmowanych w roku 
2015 przez MRDPP. Wymieniono między innymi zgłaszaną przez Zespół Branżowy do spraw 
Kultury kwestię promocji imprez kulturalnych w Gliwicach. Nawiązując do tego tematu 
Stella Zaborowska-Nawrath przypomniała, że na stronie internetowej Urzędu Miasta 
funkcjonuje kalendarz, w którym można zamieszczać informacje o wydarzeniach 
kulturalnych odbywających się w mieście. Bardzo istotną kwestią związaną z tego typu 
publikatorami jest odpowiedzialność za prezentowane treści. Należy pamiętać, że właściciel 
strony jest zobowiązany do pilnowania, aby nie pojawiły się na niej np. treści niezgodne 
z prawem. Jan Pająk stwierdził, że bardzo istotne jest informowanie organizatorów 
wydarzeń o istniejących darmowych możliwościach promocji z jakich mogą korzystać 
w Gliwicach. Radosław Truś zaproponował, aby poruszyć ten temat na następnym 
spotkaniu „W GCOP przy kawie”. Stella Zaborowska-Nawrath zapowiedziała, że sprawdzi 
jakie są możliwości techniczne strony internetowej UM w zakresie publikowania informacji 
promujących wydarzenia kulturalne. Zebrani ustalili, że powrócą do tematu na kolejnym 
posiedzeniu MRDPP.  

Następnie omówiono temat przysiadek, który również pojawiał się w dyskusjach podczas 
posiedzeń Rady w roku 2015. Przewodniczący przypomniał, że złożył w tej sprawie pismo 
do Prezydenta Miasta, jednak do tej pory nie nadeszła odpowiedź. Przypomniano także 
temat stanowiska Zespołu Branżowego do spraw Zdrowia, Opieki Społecznej, Ekologii 
Turystyki i Krajoznawstwa dotyczącego turystyki i jej promocji w Gliwicach.  

Wymieniono w skrócie pozostałe sprawy, którymi zajmowała się MRDPP w 2015 roku.  

8) Sprawy bieżące. Marian Dragon zapytał Radosława Trusia, czy MRDPP oczekuje od zespołów 
branżowych sprawozdań z ich działalności w mijającej kadencji. Przewodniczący stwierdził, 
że nie ma takiej potrzeby ponieważ zespoły branżowe przedstawiają sprawozdania ze swojej 
działalności Dyrektorowi GCOP. Wkrótce będzie rozsyłana korespondencja w tej sprawie. 

9)  Wolne wnioski. Radosław Truś zapytał zebranych, czy MRDPP mogłaby zawnioskować 
do Prezydenta Miasta Gliwice, aby przyłączył się do „Deklaracji Wrocławskiej” – 
dokumentu dotyczącego promocji tolerancji i przeciwdziałania rasizmowi, podpisanego 
dotychczas między innymi przez prezydentów Wrocławia, Poznania, Krakowa i Gdańska. 
Krzysztof Czapla stwierdził, że należy sprawdzić, czy deklaracja ta nie jest już sygnowana 
przez Związek Miast Polskich, do którego należą Gliwice. 

10) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 9 marca 2016, o godzinie 15.30, w COK GCOP 
przy ul. Studziennej 6. 

 

Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Załączniki: Lista obecności 


