
Protokół nr 8/2011 

z Posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

z dnia 27 października  2011r. 

W dniu 27 października 2011r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 

20 sala 010 w godz. 1530 - 1830 odbyło się posiedzenie Sosnowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.  

Porządek  obrad 

1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia. 

2. Opracowanie propozycji form wkładu własnego w otwartych konkursach ofert 

(np. wprowadzenia wkładu finansowego ,niefinansowego). 

Omówienie analizy „praktyki  związane z wkładem własnym w konkursach ofert” 

- P. Piotr Bielecki, 

3. Opracowanie propozycji mechanizmów finansowych dla realizacji zamierzeń, 

4. Sprawy różne ( propozycja Regulaminu SRDPP). 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia, 

Spotkanie otworzył  Przewodniczący SRDPP Pan Sławomir Dębski, który stwierdził 

prawomocność obrad  i przedstawił Porządek Posiedzenia . 

Przewodniczący wniósł o zmianę porządku obrad z uwagi na odbywające się w tym samym 

czasie posiedzenie Rady Miejskiej. 

Za - 9 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie. 

Porządek  obrad po przyjętej zmianie  

1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia, 

2. Sprawy różne. 

3. Opracowanie propozycji form wkładu własnego w otwartych konkursach ofert 

(np. wprowadzenia wkładu finansowego ,niefinansowego). 

Omówienie analizy „praktyki  związane z wkładem własnym w  konkursach ofert” 

- P. Piotr Bielecki, 

4. Opracowanie propozycji mechanizmów finansowych dla realizacji zamierzeń 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad.2 Sprawy różne 

Przewodniczący SRDPP rozpoczął dyskusję dotyczącą propozycji przygotowań  

do organizowania Międzynarodowego Festiwalu Organizacji Pozarządowych w 2012r. 

Nadmienił, iż przygotowania do tego rodzaju przedsięwzięcia należy już rozpocząć ponieważ 

czas biegnie bardzo szybko a taki festiwal jest zdecydowanie trudniejszy do zorganizowania  

i bardziej pracochłonny.  

Jako osobę do reprezentowania SRDPP a zarazem koordynatora przyszłorocznego 

Międzynarodowego Festiwalu Organizacji Pozarządowych Przewodniczący Sławomir Dębski 

zaproponował Panią Halinę Sobańską. jako koordynatorkę festiwalu, będzie wspomagał 

zespół powołany na tę okoliczność. 

Pojawił się problem partycypacji Gminy w kosztach  związanych z organizacją festiwalu.  

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety bierze udział w pozyskaniu funduszy szwajcarskich, 

na rzecz swojego Stowarzyszenia, tak więc wiceprzewodnicząca SRDPP zaproponowała 

napisanie projektu przez inną organizacje w celu uzyskania funduszy z UE na festiwal  

o randze międzynarodowej, ponieważ nie otrzymamy funduszy od Miasta.  

W związku z propozycją Przewodniczącego, Pani Halina Sobańska poprosiła o czas  

na przemyślenia do następnego posiedzenia SRDPP. 

Następnie przekazała  obecnym  informacje, że na bieżącej sesji Rady Miejskiej został 

przyjęty roczny program współpracy, do którego zgłosiła propozycję zmiany dopisanie 

zadania dotyczącego ekologii ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrody tak jak jest to 

zapisane w ustawie, drugą sprawą zgłoszoną przez panią Halinę Sobańską było to,  

aby organizacje pozarządowe brały udziału w programie  na etapie jego tworzenia . 

W związku z tym, iż na posiedzeniu nie są obecni Radni Rady Miejskiej, członkowie 

Rady Pożytku zaproponowali, aby terminy posiedzeń nie odbywały się w dniach zbieżnych z 

sesją Rady Miejskiej. Przewodniczący zadeklarował, iż rozpatrzy ten problem  

i zaproponuje  inne terminy nie kolidujące z posiedzeniami RM. 

Sławomir Dębski odczytał  odpowiedź na wnioski składane dotychczas przez Radę. 

„ W odpowiedzi na pisma z dnia 05.07.2011 r.; 27.09.2011 r.; 27.09.2011 r zawierające 

wnioski Nr 2/2011.; Nr 3/2011 ; Nr 4/2011 z posiedzeń Sosnowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, uprzejmie informuję, iż w/w wnioski były przedmiotem dyskusji  

na Kolegium Kierownictwa w dniu 07.10.2011 r. 

Odpowiedź na wnioski wg kolejności wpływu: 

Po zapoznaniu się z treścią Wniosku nr 2/2011 dotyczącego „ujednolicenia karty oceny 

formalnej i merytorycznej do trybu ofert złożonych na realizację zadań publicznych  

w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Sosnowca", informuję , 

iż wniosek został zrealizowany 

W porozumieniu z wydziałami merytorycznymi najczęściej ogłaszającymi konkursy ofert  

(tj. Wydziałem Zdrowia, Wydziałem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,  Wydziałem Kultury i 

Sztuki, Wydziałem Edukacji) został opracowany ujednolicony formularz oceny formalnej 

 i merytorycznej. 

Po zapoznaniu się z treścią Wniosku nr 3/2011 dotyczącego „wprowadzenie dla organizacji 

pozarządowych „Wniosku zgłoszenia zadań priorytetowych na  rok",   informuję, iż zadania 

priorytetowe na dany rok - zgodnie z ustawą - określa Gmina Sosnowiec.  Dodatkowo,    

zgodnie z zapisem art.  12 ustawy działalności pożytku   publicznego  i  wolontariacie,     

organizacja  pozarządowa  oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej 

inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego 

W związku z powyższym Kolegium Kierownictwa odrzuciło wniosek. 



Po   zapoznaniu   się   z  treścią Wniosku   nr  4/2011   dotyczącego   wprowadzenia procedury 

odwoławczej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta   Sosnowca,     

informuję,   iż  Kolegium   Kierownictwa   nie  widzi   możliwości wprowadzenia procedury 

odwoławczej z uwagi na brak organu 2 instancji oraz ryzyko przedłużania konkursów, 

 co w konsekwencji skutkowałoby zablokowaniem realizacji zadań innych oferentów,  

które w ramach konkursów otrzymały dofinansowanie.” 

Przewodniczący ustosunkował się do tych odpowiedzi uzupełniając, iż to miasto określa  

zadania priorytetowe i można było dołączyć jedno dodatkowe zadanie jako priorytet a jednak 

kilka Wydziałów w ogóle nie składało zadań priorytetowych do rocznego  programu,  

do konkursów np: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie złożył żadnej 

propozycji w stosunku do sfery bezpieczeństwa. Jeżeli  zaś Wydział nie zgłasza żadnych 

propozycji konkursowych jest możliwość składania  małych grantów. Problem polega na tym,  

że niektóre Wydziały nie brały pod uwagę małych grantów jako środków finansowych.  

Pani Krystyna Lenczak poinformowała, iż zgodnie z ustawą Miasto mimo, iż nie musi 

udzielać małych grantów, zawsze pozytywnie ustosunkowuje się do ofert na dotacje  

poza konkursowe. 

Pani Krystyna  Lenczak przedstawiła jak powinna wyglądać procedura składania wniosków  

o małe granty, aby skracać drogę, ze względu na terminy. 

Można też składać wnioski o ogłoszenie konkursu lecz nie o taki, który dopiero  

się zakończył.  

Ad. 3 Opracowanie propozycji form wkładu własnego w otwartych konkursach ofert 

(np. wprowadzenia wkładu finansowego, niefinansowego).Omówienie analizy 

„praktyki  związane z wkładem własnym w konkursach ofert”- Pan. Piotr Bielecki  

Pan Piotr Bielecki przedstawił przygotowany materiał dotyczący praktyki  związanej 

 z wkładem własnym ( materiały w załączeniu). 

Pani Krystyna Lenczak reprezentantka WKF odniosła się do omawianych treści Pana Piotra 

Bieleckiego, iż podstawowym dokumentem jest zawsze ogłoszenie o konkursie ofert  

a załączniki nie stanowią obligatoryjnego wzoru, należy jednak uwzględnić, co mówi nam 

ustawa To ustawa dokładnie określa co powinno znaleźć się w ogłoszeniu i informacje  

na temat ewentualnego wymaganego wkładu własnego musza być zamieszczone  

w ogłoszeniu. Zgodnie z rozporządzeniem wkład rzeczowy nie jest  wliczany do kosztorysu. 

natomiast w kosztorysie można umieścić wkład osobowy.  

Pan Piotr Bielecki  zaproponował, aby stworzyć katalog kosztów. Przewodniczący zobligował 

się do stworzenia  4 modułów, kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio 

dla kwot dotacji i odpowiednio kwot dla wkładu własnego.  

 

Ad.4 Opracowanie propozycji mechanizmów finansowych dla realizacji zamierzeń 

Pani Jolanta Szczurek poinformowała zgromadzonych o możliwościach  utworzenia 

funduszy poręczeń na przykładzie - Agencji Rozwoju Przemysłu, fundusz Małopolski, 

Podkarpacki. 



 


