Protokół 5/2013
z posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 3 września 2013 r.
Porządek Obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie

projektu

Programu

Współpracy

Miasta

Sosnowca

z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014
rok.
4. Przedstawienie
podmiotów

Zarządzeń

działających

"Organizacja

Prezydenta

w obszarze

wypoczynku

w sprawie

pożytku

ogłoszenia

publicznego

letniego dla dzieci i młodzieży

konkursu

na realizację
z terenu

ofert dla

zadania

Sosnowca

pn.:

(... )" z

ostatnich 4 lat - Wydział Edukacji UM p. Marta Pietrzak
5. Opracowanie Regulaminu organizacji i trybu działania Sosnowieckiej

Rady Działalności

Pożytku Publicznego.
6. Wnioskowanie

o wprowadzenie

Sosnowcu w sprawie określenia

zmian do Uchwały
trybu powoływania

nr 16/111/10 Rady Miejskiej w

członków do

Sosnowieckiej

Rady

Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

3 września

roku o godzinie

2013

w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa

15.30

w sali 221 budynku Urzędu Miejskiego

20, odbyło się piąte posiedzenie

Sosnowieckiej

Rady

Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodnicząca

Rady,

p.Zofia

Szot

powitała

wszystkich

zgromadzonych

i rozpoczęła posiedzenie.
Za

zgodą

obecnych

członków

Rady

została

w porządku obrad i p. Marta Pietrzak, przedstawiciel
omówienia warunków

konkursów

została poproszona na poprzednim
zaraz po IV posiedzeniu
mailową przystąpiono

ogłaszanych

wprowadzona
Wydziały

drobna

korekta

Edukacji, zaczęła od

przed WED przez ostatnie 4 lata, o co

posiedzeniu Rady. Z racji tego, że p. Marta Pietrzak

Rady przesłała dokumenty

do omawiania

wniosków

wszystkim

bez przytaczania

członkom

Rady drogą

całości dokumentów.

p. Kamil Wnuk zauważył, że w odpowiedzi p. Prezydent Agnieszki Czechowskiej - Kopeć,
cytowanej

podczas

poprzedniego

posiedzenia

Rady, wskazane

są jednostki

podległe
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Wydziałowi

Edukacji,

w tej liczbie przede wszystkim

szkoły, które realizują zadania,

o których była mowa w piśmie. Jednakże w bezpośrednim
w Zagórzu

zajęcia

pozalekcyjne,

we własnym zakresie,
lub stowarzyszenia,

sportowe

własnym

otoczeniu p. Kamila Wnuka,

i inne prowadzone

są przez nauczycieli

sumptem, jako osoby prywatne

więc wskazywanie

jednostek

bez wsparcia miasta

podległych WED jako wypełniających

w pełni powierzone zadania mija się z prawdą. P. Sławomir Dębski przypomniał, że na
samym

początku

funkcjonowania

SRDPP toczyła

mieszkańców

i sosnowieckiego

trzeciego

i pokłosiem

tego są przytoczone

nie przeprowadzi

się

efektywnie współpracować.

sektora.

Kwestia

nieporozumienia.

na których miasto nie funkcjonuje,
dopóki

się dyskusja

ta została

Wszystkie

są polem dla organizacji

rzetelnej

diagnozy

stanu

o diagnozie

potrzeb

zaniedbana

płaszczyzny

działania,

pozarządowych.

faktycznego,

Jednak

trudno

będzie

W związku z powyższym p. Sławomir Dębski zaproponował,

by nie zawężać katalogu, który mówi, że dany obszar działania jest w kompetencjach
szkół, więc zangażowanie
sporo

miejsca

organizacji jest zbędne - ponieważ widać, że nadal pozostaje

na działalność

Programu Współpracy,

trzeciego

sektora.

Podobny

problem

który mówi o organizacji wypoczynku

o zimowym, co wg p. Sławomira

leży w zapisie

letniego, nie wspominając

Dębskiego w znaczny sposób zawęża pole działania.

Kierownik SCOP, p. Paulina Adamus, przypomniała, że mimo, iż w Programie mowa jest
o wypoczynku
organizację

letnim, nic nie stoi na przeszkodzie,

ferii zimowych,

działań priorytetowych.

bowiem nie jest to zamknięty

P. Marta Pietrzak zgodziła

problem organizacji wypoczynku
dwumiesięcznego

by organizacje

składały wnioski na

katalog, a tylko wskazanie

się ze stwierdzeniem,

że istnieje

dla dzieci i młodzieży, jednak wypoczynek

letni, z racji

okresu stanowi priorytet, co nie oznacza, że organizacje nie mogą się

ubiegać o dofinansowanie

wypoczynku zimowego. P. Zofia Szot przypomniała, że Rada

wnioskowała do p. Prezydenta o zastąpienie niefortunnego, zdaniem Rady, sformułowania
ograniczającego

wypoczynek

o ferie zimowe, ponieważ jeżeli

tylko do wakacji letnich lub rozszerzenie

owego katalogu

oferta będzie zawierać kilka lub nawet kilkanaście zadań,

to organizacje się zgłoszą i komisje merytoryczne bedą miały większy wybór, również przy
przydzielaniu

zadań priorytetowych.

P. Sławomir

Dębski zauważył

również, że bardzo

podobny problem zawężenia katalogu można wskazać w punkcie Programu mówiącym o
ekologii,

a

wskazującym

p. Sławomira
propozycje

Dębskiego,
z

edukację

są analogiczne.

naczelnikiem

by przewodnicząca
obejmującym

tylko

Wydziału

ekologiczną.

P. Marta
Edukacji.

Pietrzak
P.

Jan

Rady zwróciła się do przewodniczącego

wszystkie

propozycje,

Obie

sytuacje,

zapewniła,
Bosak

wg

że omówi

zaproponował,

Rady Miejskiej z pismem

które padły na niniejszym

posiedzeniu

i prośbą

przedłożenia ich również odpowiednim komisjom Rady Miejskiej do dyskusji.
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Przewodnicząca

Rady,

p.

Zofia

3 porządku obrad, czyli zaopiniowanie
z organizacjami
publicznego
Rady

pozarządowymi

zaproponowała

przejście

do

projektu Programu Współpracy Miasta

oraz podmiotami

prowadzącymi

punktu

Sosnowca

działalność

pożytku

na 2014 rok. P. Kamil Wnuk zauważył, że w jego opinii zabrakło podziału

na odpowiednie

omówienia

Szot,

projektu

komisje

Programu.

i spotkań
A

poza

branżowych
tym,

wg

p.

owych

komisji

dotyczących

Kamila

Wnuka,

odpowiedni

przedstawiciele Rady powinni być obecni na obradach odpowiednich tematycznych komisji
opiniujących Program Współpracy.

P. Jan Bosak przypomniał, że w poprzedniej kadencji

był do wglądu Rady harmonogram
w których każdy zainteresowany

posiedzeń

poszczególnych

mógł uczestniczyć.

komisji Rady Miejskiej,

P. Sławomir

Dębski przychylił się

do propozycji p. Jana Bosaka przypominając, że w przeszłości miały miejsce posiedzenia
m.in. Komisji Sportu, podczas której omawiano ważny i kontrowersyjny

pomysł zmiany

prezesa klubu hokejowego "Zagłębie". By być na bieżąco, członkowie Rady powinni więc
być obecni na posiedzeniach

komisji. Przewodnicząca

nad

Sosnowiecką

zaopiniowaniem

Programu Współpracy

przez

Radę

Rady zaproponowała

Działalności

Miasta Sosnowca z organizacjami

Pożytku

pozarządowymi

głosowanie
Publicznego
na rok 2014.

5 głosów było za, 6 przeciw, 2 osoby wstrzymały się.

Głosy ZA:
A.

p. Jan Bosak

A.

p. Agnieszka Tambor

A.

p. Marta Pietrzak

A.

p. Jolanta Dyrka

A.

p. Justyna Olszewska - Szmulik

Głosy PRZECIW:
A.

p. Sławomir Dębski

A.

p. Bartosz Gromanowski

A.

p. Zofia Szot

A.

p. Kamil Wnuk

A.

p. Maciej Mizia

A.

p. Artur Żak

Głosy WSTRZYMUJĄCE:
A.

p. Aleksander Sudara

A.

p. Mirosław Gąszczak
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Niniejszym

Rada zaopiniowała

do członków

Rady o jak

Program negatywnie.

ponieważ

Komisji

Samorządności.

P. Sławomir Dębski podkreślił, że jego negatywny głos spowodowany

jest nazbyt, jego

wraz

z

uzasadnienie

uzasadnieniem

należy

swoich

zaapelowała

decyzji,

głosowania

najszybsze

P. Paulina Adamus

przedstawić

wynik

zdaniem, ograniczonym

katalogiem działań w punktach mówiących o organizacji letniego

wypoczynku

ekologicznej,

i edukacji

przez Dom Europejski.

P. Artur Żak zgodził się uwagami

P. Zofia Szot stwierdziła,
Towarzystwa

a także uwzględnieniem

poprawki

p. Sławomira

że tak w roku ubiegłym, jak i bieżącym

Kulturalnego

dotyczących

rozszerzenia

proponowanej

zakresu

Dębskiego.

uwagi Polskiego

działań

niektórych

Wydziałów nie zostały uwzględnione. Taką argumentację podzielił p. Kamil Wnuk, którego
poprawki również nie zostały względnione.

P. Maciej Mizia podzielił zdanie p. Sławomira

Dębskiego. P. Paulina Adamus stwierdziła, że będzie bardzo trudno zdążyć z wnioskami
Rady na posiedzenie

Komisji we wrześniu. P. Zofia Szot zobowiązała

się do przesłania

pisma z uwzględnieniem całości wyników drogą mailową.
Tym samym zakończono

temat Programu Współpracy

i p. Zofia Szot przeszła

do omawiania punktu nr 5 porządku obrad, tj. opracowanie Regulaminu organizacji i trybu
działania

Sosnowieckiej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego.

że zasadnicza treść regulaminu została przesłana drogą elektroniczną
przeszli

od razy do wniosków.

regulaminów rad działających
skompresowany
Publicznego

P. Sławomir

Dębski

stwierdził,

podstawie

warszawskiego

regulaminu i po wskazaniu kilku konkretnych

regulaminu

zgodziła

zobowiązała

sosnowieckiego.

odbyło się na następnym,

tego,

członkowie Rady

że przeczytał

kilka

Rady Działalności Pożytku

by spróbować

P. Zofia

modyfikacjom

Szot

należało

sosnowieckiej.

poddać

racji

na terenie kraju i w jego ocenie najciekawszy, najbardziej

i treściwy wydaje się regulamin Warszawskiej

i na tej

Z

się

z

p.

p. Sławomira

Sławomirem

regulamin

Dębskim

w

rady
kwestii

punktów, które należało by

Dębskiego

P. Zofia Szot zaproponowała,
szóstym, posiedzeniu

stworzyć

do stworzenia

projektu

by przedstawienie

projektu

Rady dnia 30 września 2013 o godz.

15:30.
Szóstym punktem porządku obrad, który poddano pod dyskusję, było wnioskowanie
o wprowadzenie
określenia

zmian do Uchwały nr 16/111/10Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie

trybu powoływania

Publicznego oraz organizacji
członkom
posiedzeniu

członków

do Sosnowieckiej

Pożytku

i trybu jej działania. Uchwała została przesłana wcześniej

Rady przez Przewodniczacą

i p. Zofia Szot przypomniała,

Rady p. Jan Bosak zaproponował

wnoszenia zastrzeżeń

Rady Działalności

że na trzecim

dodanie punktu podnoszącego

kwestię

do procedury wyboru. Ponadto treść uchwały zawiera zapis, że

kadencja Rady trwa 2 lata, natomiast niesprecyzowane

jest czy 2 lata liczone są od dnia
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wyboru, czy od momentu powołania.

Zdarzają się przypadki luk czasowych, w których

stara Rada już nie funkcjonuje, a nowa nie została jeszcze nominowana i powołana. P. Jan
Bosak zaproponował,

by Rada zwróciła sie do Prezydenta z wnioskiem, by wszelkie akty

mające być poddane

Radzie pod opinię były przedkładane

odpowiednio

wcześnie, by

uniknąć ww sytuacji. P. Zofia Szot zobowiązała p. Kamila Wnuka, wiceprzewodniczącego
Rady,

do

sporządzenia

uwzględniającego

stosownego

do

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

punkty, o których mowa.

Na tym zakończono
7 - sprawy

pisma

bieżące.

omawianie

P. Kamil Wnuk

pominięcia klubu sportowego

punktu 6 i pod dyskusję został poddany punkt
podniósł temat bulwersującego,

w jego opinii,

Niwka w dotacjach na rzecz klubu ZEW Kazimierz. AKS

Niwka wnioskował o dofinansowanie

m.in. kosztu dojazdu i pracy sędziów. Dotacji takiej

nie otrzymał. P. Kamil Wnuk zauważył, że AKS Niwka jest w wyższej klasie rozrywek niż
ZEW Kazimierz i za klubem stoi 96 lat tradycji, co jest wystarczającą

argumentacją za

przyznaniem dotacji. Tym bardziej, że bez dofinansowania funkcjonowanie
dużym znakiem

zapytania.

P. Kamil Wnuk zaproponował,

klubu staje pod

by Rada wystosowała

Prezydenta pismo z zapytaniem o przyczyny niesprawiedliwego,

do

jego zdaniem, wsparcia

tylko jednej drużyny. P. Sławomir Dębski zauważył, że sprawą powinna zająć się Rada
Sportu. Rada jednogłośnie

zgodziła się na sporządzenie

takiego pisma do Prezydenta,

a do jego przygotowania został zobowiązany p. Kamil Wnuk.
Ostatnim tematem
Sosnowieckiego

podjętym

Festiwalu

na posiedzeniu

Organizacji

była kwestia aktykułu dotyczacego

Pozarządowych,

który ukazał się w SosnArcie,

P. Zofia Szot zauważyła, że tekst opublikowany na łamach SosnArt - u został w znacznej
mierze skrócony w stosunku
również

logo SCOP

P. Agnieszka

-

Tambor

do oryginału wysłanego

u pod artukułem,
podkreśliła,

ponieważ

że informacje

do redakcji.
SCOP

na temat

Problem stanowiło

nie był organizatorem.
SFOP

zostały

również

przekazane do redakcji Kuriera Miejskiego i wyraziła nadzieję, że w Kurierze tekst będzie
znacznie

obszerniejszy.

w świadomości

P. Artur

Żar

zaproponował,

by

Rada

mocniej

zaistniała

obywateli, powinna mieć własną rubrykę na łamach Kuriera Miejskiego.

Służyłaby ona do przekazywania

mieszkańcom

różnych informacji Rady. Pomysł został

zaaprobowany.
Przewodnicząca

Rady,

p. Zofia

Szot

podziękowała

wszystkim

za przybycie

i zamknęła posiedzenie.
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