Czerwionka-Leszczyny, 07.03.2016 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach w dniu 7 marca 2016 r.

W dniu 7 marca 2016r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach
odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Obecni na spotkaniu wg załączonej listy obecności.
Tematyka posiedzenia:
1) Możliwość publikacji wydania KURIERA w wersji pdf na stronie gmina.
2) Wprowadzenie transmisji posiedzeń z sesji Rady Miejskiej np. na kanale You Tube.
3) Uatrakcyjnienie i dostosowanie strony gminy do potrzeb mieszkańców np.
wprowadzenia narzędzia on-line jakim jest forum dyskusyjne w celu poprawienia
komunikacji pomiędzy mieszkańcami i samorządem (urząd, radni, itp).
4) Zaangażowanie członków rady pożytku w przygotowania i realizację II festiwalu
organizacji pozarządowych.
5) Sprawy bieżące.
Ustalenia:
1. Członkowie rady jednogłośnie poparli wniosek o publikację gazety lokalnej KURIER
w wersji pdf na stronie gminy. Przewodniczący GRDPP Pan Marcin Stempniak
wystąpi do Burmistrza Gminy i Miasta ze stosownym wnioskiem w tej sprawie.
2. W trakcie dyskusji nt. transmisji posiedzeń Rady Miejskiej ustalono, że z uwagi, iż
dyskusje nad projektami uchwał odbywają się na posiedzeniach komisji
branżowych, a na sesjach są jedynie głosowane i przekaz do mieszkańców byłby
niepełny – rada aktualnie nie będzie wnioskować o wprowadzenie transmisji sesji.
3. Członkowie rady wypowiadali się na temat wprowadzenia na stronie gminy Forum,
W takim przypadku musiałby być moderator, który na bieżąco weryfikowałby wpisy.
Temat ten był dyskutowany na etapie opracowywania strony. Zdecydowano o
wprowadzeniu możliwości komunikacji z mieszkańcami poprzez moduł: „Zadaj
pytanie Burmistrzowi”. Pan Jacek Wowra złożył wniosek o zmianę wizualną strony,
jednak nie sprecyzował szczegółów. Temat zostanie podjęty na kolejnym
posiedzeniu.
4. II Festiwal Organizacji Pozarządowych zaplanowany został na 5 czerwca br.
Głównym organizatorem i odpowiedzialnym za to wydarzenie jest Centrum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. W tej sprawie 14.03.2016
odbędzie się spotkanie. Członkowie rady uznali, że każda organizacja oddzielnie
włączy się w organizację festiwalu.
5. W sprawach bieżących poruszono następujące tematy:
a) promocja
tzw. 1% w powiecie rybnickim. W tym temacie wypowiadał się
przewodniczący Powiatowej Rady – Pan Wojciech Pukowiec, który poinformował, że
spotkanie powiatowej rady odbędzie się w marcu,
b) Pan Marcin Stempniak przygotuje informację do gazety lokalnej KURIER nt. działalności
naszej Rady,
c) dyskutowano również o budżecie partycypacyjnym i o spotkaniu, które odbyło się

wcześniej w tym temacie. Członkowie rady konsekwentnie deklarują chęć włączenia się
(wsparcie merytoryczne dla pracowników urzędu) w procesy tworzenia założeń i zasad
funkcjonowania w przyszłości wymienionego narzędzia.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach
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