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4. Przebieg obrad

1) Mapy zagrożeń w gminie Sosnowiec
Wystąpienie naczelnika wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu w
sprawie map zagrożeń – p. Mariusza Łabędzkiego, który przedstawił idee powstawania
map. W trakcie dyskusji podniesiono obszary jakie wymagałyby diagnozy:
Sławomir Dębski – wspomniał o stowarzyszeniach ogrodowych,
Danuta Gojna – Ucińska wspomniała o rejonach akademickich na ul. Ostrogórskiej, jak i
Lwowskiej, jak również o systematyce pracy patroli mobilnych, których interwencje są
nieskuteczne  poprzez  sygnalizowany  dojazd  na  miejsce  (radiowóz  jest  widoczny  z
daleka).  Naczelnik  Łabędzki  w  odpowiedzi  poinformował,  że  postara  się  przyjrzeć
taktyce patrolowania oraz stwierdził, że do spotkań ze środowiskiem działkowców już
doszło i wiele spraw z nimi zostało omówione z zakresu diagnozy przydatnej do map
zagrożeń.

2) Festiwal organizacji pozarządowych
Ustalono miejsce i datę proponowanego Festiwalu  2016 roku. Po rozpatrzeniu kilku
propozycji (Centrum, Park Sielecki, Stadion i Park im. Kuronia) członkowie Rady doszli
do wniosku, że najlepszym logistycznie będzie Park Kuronia i ustalono datę na 14 maj
2016. Powołano też Zespół roboczy ds. organizacji festiwalu w skład, którego weszli:

 Magdalena DOMAŃSKA,

 Aleksander SUDARA

 Ireneusz ŚWIERKOT

3) Absencja na posiedzeniach
W  wyniku  absencji  na  posiedzeniach  Rady  zostało  uzgodnione  sporządzenie
wystąpienia do Prezydenta Miasta o podjęcie decyzji  w sprawie uzupełnienia składu
Rady o osoby w stosunku do których odnotowano absencje na posiedzeniach Rady:
Marcin BARGIEŁ:
– reprezentujący komórkę Urzędu Miejskiego właściwą ds. edukacji,
– nieobecny na 6 posiedzeniach Rady oraz na szkoleniu - 8 spotkań Rady, jakie się

odbyły od czasu jej powołania,
Mateusz WIATR
– reprezentujący organizacje pozarządowe,
– nieobecny na 5 posiedzeniach Rady oraz na szkoleniu - 8 spotkań Rady, jakie się

odbyły od czasu jej powołania,

4) Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Prowadzący zebranie Sławomir Dębski wspomniał, że Jergo głównym celem udziału w
Komisjach  konkursów  jakie  organizował  gmina  Sosnowiec  było  zapoznanie  się
oferentami i ich stanem formalno – prawnym na bazie którego funkcjonują. Podniósł
jako dość istotny aspekt treści statutów jakimi legitymują się organizacje pozarządowe:
– Niektóre ze statutów maja swoją genezę przed 2003 rokiem, a więc opierają się na

podstawie prawnej z 1932 roku, która od 1919 roku się niewiele zmieniła,
– Ten stan jest problematyczny, w świetle oceny formalnej wniosków gdzie wręcz nie

można zdefiniować działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
– Problematycznie są definiowane cele działalności stowarzyszeń, a w ich świetle

potem sposoby ich realizacji.



Podniesiono  jeszcze  jedne  problem  związany  z  ochroną  danych  osobowych  w
organizacjach, co jest nie bez znaczenia w świetle planowanej nowelizacji przepisów
tym zakresie.
Podsumowując  powyższe  zakresy  tematyczne  są  niezbędne  dla  prawidłowości
funkcjonowania  organizacji  pozarządowych  i  powinny  być  w  ofercie  SCOP  przy
organizacji kolejnych edycji szkoleń. 

5) Sprawy bieżące
Centrum Wolontariatu –  podniesiono sprawy funkcjonującego Centrum Wolontariatu
MOPS  Sosnowiec,  który  był  projektem  realizowanym  w  ramach  MOPS.  Po  jego
zakończeniu  strona  formalno-prawna  straciła  podstawy  do  funkcjonowania.  Obecnie
istnieją dwa standardy Centrów Wolontariatu:

– Regionalne Centra Wolontariatu,
– Lokalne Centra Wolontariatu,

Dla  każdego  z  nich  zostały  opracowane  wytyczne  w  2013  roku  i  prowadzący
posiedzenie - Sławomir Dębski zdeklarował przekazanie ww. wytycznych dla członków
Rady.  Przedstawiciel  MOSiR  –  Tomasz  Lewanda  przyznał,  że  w  czasie  organizacji
imprez  sportowych  lub  rekreacyjnych  byliby  wskazani  wolontariusze,  którzy
znajdowaliby się w Lokalnym Centrum.

5. Glosowania

W drodze konsensusu przyjęto powołanie Zespołu ds. organizacji festiwalu organizacji 

pozarządowych w osobach:

 Magdalena DOMAŃSKA,

 Aleksander SUDARA

 Ireneusz ŚWIERKOT

………..………………………
(podpis wiceprzewodniczącego)


