
Protokół nr 1/2012 

z Posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

z dnia 07 lutego 2012r. 

W dniu 07 lutego  2012r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 sala 221  

w godz.: 15
30

 - 17
30 

, odbyło się posiedzenie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Porządek  obrad 

1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  

2. Omówienie diagnostyki potrzeb społeczności lokalnych w przydzielonych obszarach ustawowych 

- proszę o przygotowanie materiałów z poszczególnych sfer działania do omówienia i prezentacji 

tematu" 

3. Omówienie diagnostyki potrzeb organizacji pozarządowych w obszarach ustawowych - proszę  

o przygotowanie materiałów z poszczególnych sfer działania do omówienia i prezentacji tematu" 

4. Zagadnienia związane z projektem ARL - informacja p. Jolanta Szczurek 

5. Rozpatrzenie wniosków z Wydziałów 

6. Sprawy różne 

7. Zamknięcie posiedzenia  

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia. 

Przewodniczący SRDPP Pan Sławomir Dębski otworzył spotkanie, stwierdził prawomocność obrad 

i przedstawił porządek posiedzenia.  

Po otwarciu Posiedzenia Przewodniczący przedstawił przybyłą na spotkanie Panią Paulinę 

Adamukierownika Sosnowieckiego Centrum. po zmianach w strukturach Urzędu. Miejskiego. 

Ad.2 Omówienie diagnostyki potrzeb społeczności lokalnych w przydzielonych obszarach 

ustawowych - proszę o przygotowanie materiałów z poszczególnych sfer działania do omówienia  

i prezentacji tematu" 

Omówienie drugiego punktu porządku posiedzenia rozpoczął Radny Pan Jan Bosak. 

Przedstawił Uchwałę Nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Sosnowca  

oraz Uchwałę  Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Członkowie Rady w trakcie dyskusji zgodnie wyrazili chęć spotkań branżowych w celach konsultacji 

społecznych. Radny Bosak apeluje, aby wszyscy szczegółowo zapoznali się z tymi uchwałami. 

Przewodniczący zadeklarował że wyśle poczta elektroniczna treść w/w uchwał do każdego z członków. 

Rady  

Ad. 3 Omówienie diagnostyki potrzeb organizacji pozarządowych w obszarach ustawowych - 

proszę o przygotowanie materiałów z poszczególnych sfer działania do omówienia i prezentacji 

tematu" 

W trzecim punkcie porządku obrad Członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad obawami przed 

skutecznością diagnoz potrzeb organizacji. 

Członkowie rady nie czują się kompetentni do zrobienia diagnozy potrzeb, skłaniają sie raczej 

do konsultacji, spotkań z organizacjami w ramach „spotkań branżowych” będą one miały  

na celu pozyskanie informacji nt. potrzeb organizacji oraz inicjowanie zadań, innowacyjności  

w działaniach. Przewodniczący nadmieniał, że spotkania takie są bezwzględnie potrzebne ponieważ  

na takich spotkaniach będą poruszane sprawy ze wszystkich obszarów i będą starania aby w programie 

współpracy  zawarte były poruszane potrzeby 

Rozmowy podsumowano decyzją o potrzebie spotkań branżowych, w każdym ustawowym  obszarze. 

Spotkania będą odbywały się w miarę potrzeb z przedstawicielami SRDPP z obszarów w jakich działają. 

Pierwsze spotkanie zostanie zainicjowane przez Panią Jolantę Szczurek działającą w obszarze kultury 

 i sztuki. dnia 24.luty 2012r. 

Ad 4 Zagadnienia związane z projektem ARL - informacja p. Jolanta Szczurek 

P. Jolanta Szczurek poinformowała członków SRDPP iż droga formalna została zakończona 

 tzn. regulamin z poręczeniami  i pożyczkami dla Organizacji Pozarządowych został opracowany  

i do 20 lutego będzie uchwalony i zatwierdzony przez Radę nadzorczą ARL  



Ad 5 Rozpatrzenie wniosków z Wydziałów 

 

Przewodniczący Sławomir Dębski odczytał zgromadzonym dwa pisma, które wpłynęły do Rady  jedno  

ze SCOP z informacją o ogłoszonym konkursie i związanych z tym obowiązkami oraz z prośbą  

o wyznaczenie obserwatora do zespołu oceny formalnej, a drugie pismo z Wydziału Kultury i Sztuki 

dotyczące ogłoszonego konkursu oraz z prośbą o wyznaczenie komisji konkursowej jak również  

o wyznaczenie osoby jako obserwatora. W odpowiedzi na pismo SCOP jako obserwatora zgłoszono 

Sławomira Dębskiego Przewodniczącego SRDPP. W ramach odpowiedzi na  pismo z WKS wyznaczono 

na obserwatora Radnego Jana Bosaka jednakże nie wyznaczono komisji konkursowej ta część sprawy 

załatwiona będzie drogą elektroniczną  

Ad 6 Sprawy różne 

W trakcie Posiedzenia wyczerpano wszelkie tematy zaplanowane, innych tematów nie podjęto. 

 

Ad.7 .Zamknięcie posiedzenia  

Przewodniczący Rady Pożytku podziękował wszystkim przybyłym i zamknął posiedzenie o godzinie 17
30

 
 
W załączeniu: 

1. Lista obecności z dnia 07.02.2011r. 
2. Uchwały  

 Uchwała Nr 485/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 listopada 2008 roku w 

sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami miasta Sosnowca.  

 Uchwała Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku  

w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami . 

3. Pismo z WKS 

4. Pismo z COP 

 

 
 
Sporządziła:         Zatwierdził: 
Ewa Filipiak         Przewodniczący 
 
 
 

Sławomir Dębski 
 


