
Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 
w dniu 5 października 2016 

 
Spotkanie odbyło się o 15.30 w COK, filii GCOP przy ulicy Studziennej 6. 
 
Obecni na posiedzeniu: Mieszko Adamkiewicz, Krzysztof Czapla, Andrzej Gillner, Jan Pająk, 
Radosław Truś, Urszula Więckowska, Stella Zaborowska-Nawrath, 
Nieobecni na posiedzeniu: Klaudia Bera, Bożena Gabryel, Aneta Lipiec (wszystkie nieobecności 
zgłoszone, spowodowane względami medycznymi) 
Goście: Marian Dragon, Piotr Oczkowski, Jan Maria Dyga 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Jana Pająka, w związku z nieobecnością przewodniczącej Rady, 
Anety Lipiec. Stwierdzenie kworum. 
 

2. Ustalono i przyjęto porządek obrad.  
 

3. Przyjęto protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń Rady: 6 lipca i 7 września 2016. 

4. Informacja dotycząca okresu między posiedzeniami. Andrzej Gillner poinformował 
zebranych o piśmie Zarządu Dróg Miejskich, które wpłynęło do MRDPP 05.09.2016 r. 
Dotyczyło ono spotkania, które odbyło się w kwestii przysiadek. Z pisma wynika, że sprawa 
powinna zostać skierowana do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miasta Gliwice. Członkowie Rady, obecni również na spotkaniu w ZDM, ocenili 
je bardzo dobrze. Podczas spotkania pokazano przykłady podobnych ławek - przysiadek 
w Polsce i za granicą. Dyskutowano również o tym, od jakiej dzielnicy Gliwic rozpocząć 
montowanie przysiadek. Zwrócono uwagę na to, że miejsca takie powinny być 
wkomponowane w przestrzeń miejską. Zasugerowano połączenie ich z koszami na śmieci 
i kwietnikami, które znajdują się przy ulicy Zwycięstwa. Po krótkiej wymianie zdań ustalono, 
że kolejne rozmowy na ten temat będą prowadzone z zastępcą Prezydenta Miasta Piotrem 
Wieczorkiem w grudniu tego roku. 

5. Wystąpienie przedstawicieli Klubu Inicjatyw Kulturalnych: Jana Marii Dygi i Piotra 
Oczkowskiego. Jan Maria Dyga wypowiadał się na temat niewystarczającej reakcji 
kierownictwa Wydziału Kultury i Promocji Miasta na pisma składane przez przedstawicieli 
Klubu Inicjatyw Kulturalnych. Poruszył również temat braku wyjaśnień odnośnie oceny ofert 
w konkursie, rozbieżności w ocenach poszczególnych członków komisji konkursowej, 
niejasnych kryteriów oceniania oraz nie wpisania Festiwalu Bachowskiego do publikacji 
promującej wydarzenia kulturalne w mieście. Następnie głos zabrał Piotr Oczkowski 
odnosząc się do dotyczących go stwierdzeń jakie znalazły się w korespondencji z 
przedstawicielami Wydziału Kultury i Promocji Miasta Gliwice. Jan Pająk poprosił o 
zakończenie dyskusji przypominając, że omawiany temat poruszany był już kilkukrotnie. 
Przypomniano także, że Zespół Branżowy ds. Kultury powinien przesłać do UM Gliwice 
swoje stanowisko dot. propozycji zmian w kryteriach oceny wniosków w konkursie ofert. 

6. Konsultacja projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania. Andrzej Gillner omówił krótko nadesłany do 
konsultacji projekt. MRDPP przyjęła tekst jednogłośnie, nie wnosząc uwag. 

7. Pismo w sprawie budżetu obywatelskiego. Radosław Truś zwrócił się do Rady z prośbą 



o przesłanie do Prezydenta Miasta Gliwice listu wyrażającego uznanie dla sposobu 
przeprowadzenia tegorocznego budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Propozycja 
treści takiego pisma została przedstawiona członkom Rady. Zgłoszono i uwzględniono 
odpowiednie poprawki, po czym wszyscy zebrani przyjęli treść listu. Zasugerowano, aby 
znalazł się on także na stronach internetowych GCOP i MRDPP. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Radosław Truś wypowiedział się na temat pozytywnych 
zmian w zakresie turystyki w Gliwicach, który był poruszany kilkakrotnie na wcześniejszych 
posiedzeniach Rady. Radosław Truś zauważył, że wydany został przewodnik turystyczny oraz 
stworzono atrakcyjne ulotki o przyrodzie w Gliwicach, które są dostępne w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej. 

9. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 9 listopada 2016, o godzinie 15:30, w COK GCOP 
przy ulicy Studziennej 6. 

 
Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Załączniki: Lista obecności 

 
 
 
 


