
Protokół nr 2/2012 
z  Posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

z dnia 06 marca 2012r. 
 
Porządek  obrad 
 
I.    Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  
II.    Omówienie wniosków z wydziałów- głosowanie 
III.    II Sosnowiecki Festiwal Organizacji Pozarządowych - propozycje 
IV.    Omówienie tematyki pracy zespołu ds. jednolitej polityki czynszowej 
V.    Sprawy różne 
VI.    Zamknięcie posiedzenia  

 

Sprawdzenie listy obecności na posiedzeniu SRDPP w Urzędzie Miejskim 06.03.2012r.: znajdowało 

się 11 obecnych członków Rady Pożytku, gościem była kierowniczka Sosnowieckiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych Paulina Adamus oraz protokolantka Agnieszka Tambor. 

 

I  Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia. 

 

1. Przewodniczący SRDPP Pan Sławomir Dębski otworzył spotkanie, stwierdził prawomocność 

obrad i przedstawił porządek posiedzenia.  

 

 II Omówienie wniosków z wydziałów- głosowanie 

1.Pierwszy rozpatrywany projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wykazu kąpielisk na 

terenie Gminy Sosnowiec w 2012r.  

Przewodniczący Sławomir Dębski podniósł sprawy kąpielisk na terenie Gminy zgodnie z projektem 

Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu. 

Treść uchwały określa wykaz kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2012 roku obejmujący 

Kąpielisko „Stawiki” przy ul.Kresowej 1, którego organizatorem jest MOSiR z siedzibą w Sosnowcu. 

Kąpielisko wykorzystywane ma być maksymalnie przez 500 osób dziennie, a sezon kąpielowy ustala 

się w okresie od 30.06. do 02.09.2012r., szczegółowe granice kąpieliska określa załącznik graficzny  

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Przewodniczący  prosił o zaopiniowanie w/w uchwały. Wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi prawa 

wodnego i euro 2012 to kąpielisko spełnia wymogi  podniesionych standardów. Radny Rady Miejskiej 

Jan Bosak wnioskował by wystąpić do Prezydenta Miasta o uwzględnienie również innych kąpielisk i 

miejsc rekreacji wodnej na terenie Gminy Sosnowiec.  Jednogłośnie podjęto decyzje,  że będzie 

wniosek dotyczący reaktywacji kąpielisk i innych miejsc rekreacji. 

Do głosowania za zaopiniowaniem projektu Uchwały –Kąpielisko „Stawiki” przystąpiło 11 członków -11 

zaakceptowało w/w uchwałę. 

2. Kolejne pismo z prośbą o wydanie opinii jakie wpłynęło do Rady Pożytku  z Wydziału Kultury , z  

sprawie: 

1)      nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu w nowym zapisie. 

2)      nadania Statutu  Miejskiemu Klubowi „Maczki” w Sosnowcu w nowym zapisie. 

3)      nadania Statutu Muzeum w Sosnowcu. 

4)      nadania Statutu Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu.  

5)      nadania Statutu Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu w nowym zapisie. 

6)     nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu 

           w nowym brzmieniu. 

7)      nadania Statutu Sosnowieckiemu Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w nowym zapisie. 



Na prośbę Pani Aleksandry Grabowskiej z Wydziału Kultury i Sztuki o przeanalizowanie w/w projektów 

uchwał  -ustalono,  iż członkowie Rady  drogą e-mailową do dnia 13.03.2012r, prześlą propozycję 

opinii ewentualnych zmian do statutów. 

Pani Zofia Szot z Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego  wystąpiła z propozycją złożenia 

wniosku  o udostępnienie obiektów nieodpłatnie na działalność oświatowo-kulturalną i  aby uwzględnić 

to  w projektach statutów. 

3.II Sosnowiecki Festiwal Organizacji Pozarządowych – propozycje 

Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pani Paulina Adamus poprosiła 

członków Rady Pożytku o zadeklarowanie się, kiedy i gdzie miałby odbyć się II Festiwal  Organizacji 

Pozarządowych w Sosnowcu. Zwróciła uwagę na fakt, iż w niektórych kwestiach przygotowania 

festiwalu (np. plakaty i ulotki) jest obowiązek nałożony prawem ,wszczęcia postępowania 

przetargowego, a na to potrzebny jest czas ok.1,5 miesiąca 

Po dyskusjach zebranych członków  nad ustaleniem terminu Festiwalu (brano pod uwagę połączenia 

Festiwalu  z dniami Sosnowca), ustalono  jenak, iż Festiwal winien odbyć się jako niezależna  impreza 

, w związku z tym zaproponowano i poddano głosowaniu dwa terminy; 

Jeden to 19.05.2012 -9 głosów przeciw, 2 głosy za przyjęciem tej daty,  

drugi termin to 26.05.2012r.- 10 głosów za przyjęciem tej daty, 1 osoba  wstrzymała się od głosu. 

Ponadto ustalono, że z ramienia Prezydium SRPP koordynatorem festiwalu ma być Pani Halina 

Sobańska. 

Pani Agnieszka Zimoląg z Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych,  mając już pewne 

doświadczenia ze współorganizowania zeszłorocznego festiwalu, udzieliła pewnych wskazówek  by  

usprawnić organizację tegorocznego Festiwalu. 

Pani Halina Sobańska zobowiązała się, iż na koleje spotkanie Rady  Pożytku przedłoży plan działania 

tegorocznego festiwalu. Zasugerowała również, iż dobrze by było zorganizować spotkanie  

z organizacjami pozarządowymi. 

IV Omówienie tematyki pracy zespołu ds.j ednolitej polityki czynszowej. 

1. Sławomir Dębski  poinformował wszystkich zebranych, że odbyły się trzy spotkania Zespołu 

ds. wypracowania systemowego rozwiązania współpracy miasta Sosnowca z organizacjami 

pozarządowymi w temacie opłaty czynszowe i zaliczenia do programów opłat za media.  

Przedkładane były propozycje rozwiązań dotyczących m.in. korzystania przez organizacje z ośrodków 

kultury (domy kultury – wystawy, spektakle) 

 

V. Sprawy różne  

 

 W sprawie pierwszego spotkania branżowego,  głos zabrała Pani  Jolanta Szczurek z Fundacji im. 

Jana Kiepury. Odczytała opinie zebranych z I spotkania branżowego jakie odbyło się 24.02.2012 przy 

Pl. Kościuszki 5 w Sosnowcu na tematy: 

1. Strategia rozwoju kultury w Sosnowcu w roku 2015 

2. Roczny program współpracy miasta Sosnowca z Organizacjami Pozarządowymi 

3. Współpraca Organizacji Pozarządowych z MRE i SCOP 

4. Konkursy 

Szczegółowe raporty ze spotkań branżowych zostaną opublikowane i rozesłane po ich 

zakończeniu. 

VI zamknięcie posiedzenia 



Przewodniczący Rady Pożytku podziękował wszystkim przybyłym i zamknął posiedzenie o godzinie  
             18:00 
 
W załączeniu: 

2. Lista obecności z dnia 06.03.2012r.r. 
3. Uchwały  

 Projekt Uchwały z dn.08.02.2012r. w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Sosnowiec w 2012r. 

 Projekty Uchwał oraz Statuty z Wydziału Kultury i Sztuki  

 

 
 
Sporządziła: Agnieszka Tambor                                                 Zatwierdził: Sławomir Dębski 
 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


