Protokół nr 4/2012
z Posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 26 czerwca 2012r.
W

dniu

26

czerwca

w

2012r.

Urzędzie

Miejskim

w

Sosnowcu

przy Al. Zwycięstwa 20, sala 221 w godzinach od 1530 do 17.00 odbyło się posiedzenie
Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Podsumowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych i SDAO- pani Halina Sobańska ,
3. Przedstawienie zagadnień poruszanych na spotkaniach branżowych:
 Piotr Bielecki,
 Bogusław Blicharski,
 Dorota Kwiecień.
 Zofia Szot
4. Propozycja planu posiedzeń na II półrocze 2012roku.
5. Omówienie konkursów z I półrocza roku – przedstawiciele Wydziałów UM.
6. Inne sprawy.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
Spotkanie otworzył przewodniczący SRDPP pan Sławomir Dębski, który
wszystkich

obecnych

i

podziękował

za

przybycie,

poinformował

przywitał

obecnych,

iż

w związku z tym, że nie ma kworum spotkanie w dniu dzisiejszym będzie potraktowane jako
spotkanie informacyjne. Ustalono, że na dzisiejszym spotkaniu poruszone zostaną tematy
festiwalu oraz obecni członkowie przedstawią informację o przebiegu spotkań branżowych.
Ad.2 Podsumowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych i SDAO
Pierwszy zabrał głos przewodniczący Rady Pożytku pan Sławomir Dębski który
przedstawił informację, iż kilkakrotnie przekładał spotkanie Rady Pożytku, ze względu na to, że
pani Halina Sobańska we wcześniejszych terminach nie mogła uczestniczyć, a na dzisiejsze
spotkanie

obiecała

przygotować

sprawozdanie

Pozarządowych oraz SDAO. Niestety nic nie dotarło.

z

przebiegu

Festiwalu

Organizacji

Następnie głos zabrała pani Kierownik SCOP Paulina Adamus, która przedstawiła przebieg
pracy nad przygotowanie do Festiwalu, od strony wydziałów merytorycznych miasta jak i
pracowników SCOP.
W czasie dyskusji o tegorocznej organizacji Festiwalu pojawiły się propozycje
wprowadzenia zmian, aby w przyszłym roku przygotowania do Festiwalu rozpocząć dużo
wcześniej, jak również czas trwania Festiwalu skrócić do godzinie 18.00, program festiwalu
wzbogacić o większą ilość występów dzieci, pomyśleć o konkursach, zabawach zarówno dla
dzieci jak i dla dorosłych, zmobilizować więcej organizacji.
Ad 3. Przedstawienie zagadnień poruszanych na spotkaniach branżowych.
W tym temacie pierwsza zabrała głos panią Dorota Kwiecień, która omówiła przebieg
spotkania branżowego, podczas którego przedstawiciele organizacji poruszali dwa tematy.
Pierwszy temat dotyczył zadań priorytetowych w programie współpracy, drugi temat to
wykorzystanie badań przeprowadzonych do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Sosnowcu, przy tworzeniu programu współpracy na rok 2013r.
Podczas spotkania branżowego z panią Zofia Szot przedstawiciele organizacji
przedstawili propozycję, aby ujednolicić wymagany wkład własny, który trzeba wykazywać
w otwartych konkursach ofert, zaproponowano również, aby w przyszłym roku w otwartych
konkursach można było składać oferty na organizację obozów dla dzieci, a nie tylko oferty na
kolonie i półkolonie, brak realizacji zadań rekreacyjnych skierowanych dla

mieszkańców

Sosnowca, bardzo mało środków jest przeznaczone na turystykę - zaledwie 3%,
a na sport aż 97%.
Pani Jolanta Szczurek poruszyła temat wkładu niefinansowego. Organizacje pozarządowe
na spotkaniu branżowym z panią Jolanta Szczurek zaproponowały, że dobrze by było
zrezygnować z wymagania wkładu niefinansowego w otwartych konkursach ofert.
Wszyscy obecni podkreślili że zainteresowanie organizacji pozarządowych spotkaniami
branżowymi jest znikome. Postanowiono, że przygotowane zostaną przez prowadzących
spotkania branżowe sprawozdania, które zostaną przedstawione merytorycznym wydziałom.
Ad 4. Omówienie konkursów z I półrocza roku – przedstawiciele Wydziałów UM
Pierwsza zabrała głos kierownik SCOP pani Paulina Adamus, która przedstawiła
przebieg oceny formalnej konkursów ofert w pierwszym półroczu, przeprowadzane przez

SCOP. Nadmieniła, że po raz pierwszy wpłynęła oferta wspólna, która pozwala sądzić o ty, iż
organizacje pozarządowe zaczynają ze sobą wspólnie organizować imprezy.
Następnie głos zabrała pani Marta Pietrzak, która przedstawiła jakie konkursy zostały
ogłoszone i przeprowadzone przez Wydziała Edukacji. Niestety konkurs z Wydziału Edukacji
nie cieszył się popularnością wśród organizacji wpłynęła tylko jedna ofert. Pani Jolanta Szczurek
zaproponowała aby zastanowić się nad zmianą zadania do realizacji, ponieważ przyczyna braku
zainteresowania może być to iż dwa wydziały ogłaszają podobne konkursy do realizacji.
Zaproponowano również, aby na stronie Centrum utworzyć zakładkę „Kalendarz wydarzeń
NGO” w którym zamieszczane będą informację o imprezach organizowanych przez
sosnowieckie organizacje. Podczas spotkania poruszony został temat składania sprawozdań
merytorycznych i finansowych z ostatnich lat przez organizację pozarządowe do Urzędu
Miejskiego. Teczki, które zostały przejęte przez SCOP zawierają tylko postanowienia sądowe
z dokumentacją z dnia powstania danej organizacji.
Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Pożytku podziękował wszystkim przybyłym za przybycie i zaproponował
aby

następne

spotkanie

odbyło

o godz.17.00.

Zatwierdził: Sławomir Dębski

Załączniki:
1. Lista obecności z dnia 26.06.2012r.

się

w

dniu

04.09.2012r.

i

zamknął

posiedzenie

