
Protokół posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach 
w dniu 7 grudnia 2016 

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

1) Rozpoczęcie posiedzenia przez Przewodniczącą MRDPP Anetę Lipiec. Stwierdzenie 
kworum. 
 

2) Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

3) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. Wszyscy zebrani zaakceptowali 
protokół. 

 
4) Informacja przewodniczącego dotycząca okresu pomiędzy posiedzeniami. 

- konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Gliwice (statuty OPS i ZM, prace 
społecznie użyteczne, zasady konkursów dotyczących przedszkoli). Andrzej Gillner 
poinformował, że projekty zostały rozesłane do członków MRDPP drogą mailową 
i nikt nie zgłosił do nich uwag. Krótki termin konsultacji wynikał z tego, że zbliża się 
sesja Rady Miasta, na której zaplanowane zostało ich omówienie. 

- konwent rad pożytku publicznego (Katowice, 20.12.2016). Aneta Lipiec 
poinformowała, że swoją obecność na konwencie zapowiedzieli Andrzej Gillner 
i Mieszko Adamkiewicz. Równocześnie poprosiła o dopisanie jej nazwiska do listy 
uczestników. Andrzej Gillner zapowiedział, że wyśle zgłoszenie uczestnictwa Anety 
Lipiec. 

 
5) Informacja dotycząca przysiadek. Aneta Lipiec odczytała zebranym pismo nadesłane 

w tej sprawie przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM. 
Z dokumentu wynika, że Wydział czeka obecnie na wnioski dotyczące konkretnych 
lokalizacji przysiadek. MRDPP przekazała swoje propozycje przedstawicielom ZDM. 
Andrzej Gillner zauważył, że propozycje lokalizacji nie trafiły do Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Komunalnych, który w związku z tym nie mógł się z 
nimi zapoznać. Jan Pająk stwierdził, że odpowiedź wydziału nie jest jego zdaniem 
zadowalająca ponieważ na spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich dotyczącym tej 
sprawy przedstawiona była już pewna koncepcja lokalizacyjna. Radosław Truś 
stwierdził, że jego zdaniem, z odpowiedzi można wnioskować, że projekt jest na 
dobrej drodze i zostanie ostatecznie zrealizowany. UM zajął się sprawą właściwego 
pod względem technicznym i estetycznym projektu przysiadek, a następnie oczekuje 
na wskazanie lokalizacji. Nie należy tego traktować jako wniosek o wskazanie 
konkretnych lokalizacji przez  MRDPP, a tylko jako informację dla MRDPP o przebiegu 
realizacji koncepcji. 
 

6) Sprawy bieżące. Marian Dragon poinformował zebranych, że w rozmowie z Piotrem 



Oczkowskim z Klubu Inicjatyw Kulturalnych dowiedział się, że na wniosek Zespołu 
Branżowego ds. Kultury punktacja konkursów grantowych organizowanych przez 
Wydział Kultury i Promocji UM została rozszerzona do 50 punktów. Niestety nie 
zwiększono do tej pory ilości kryteriów konkursowych. Stella Zaborowska-Nawrath 
zauważyła, że kryteria te są określone w ustawie i z tego wynika ich obecny kształt. 

 
7) Wolne wnioski. Marian Dragon poinformował zebranych o rozmowie jaką odbył 

z osobą, która chciałaby wprowadzić temat pod obrady MRDPP. Zapytał w jaki sposób 
powinna ona zgłosić swój postulat by wziąć udział w posiedzeniu na którym będzie 
omawiany. Aneta Lipiec poinformowała, że należy wystosować odpowiednie pismo 
do MRDPP w tej sprawie, zgodnie z regulaminem pracy MRDPP.  
 

8) Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 4 stycznia 2017, o godzinie 15:30, w COK 
GCOP przy ulicy Studziennej 6. 

 
9) Udział w Gali z okazji Dnia Wolontariusza w Kinie Bajka. Po zakończeniu zasadniczej 

części posiedzenia zebrani udali się do Kina Bajka, aby wziąć udział w Gali 
Wolontariatu organizowanej przez Centrum Wolontariatu GCOP.    
  

Protokołował: Bartosz Łapszyński 

Załączniki: Lista obecności 

 


