Porządek obrad
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Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad:
–

Kontynuacja zagadnień związanych ze Strategią Sportu,

–

Kontynuacja zagadnień związanych z polityka lokalową,

–

Omówienie Zjazdu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

–

Omówienie Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych,

Sprawy różne,
Wolne wnioski i informacje
Zamknięcie posiedzenia.
–
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Przebieg obrad
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Dębski prowadzący posiedzenie
w zastępstwie za Przewodniczącą Rady, której nieobecność jest usprawiedliwiona ze
względu na chorobę. Nieobecność sygnalizował również p. Maciej Mizia, który w tym czasie
ma zabiegi rehabilitacyjne. Wiceprzewodniczący przedstawił informację, co do porządku
posiedzenia, z której wynikało, że dwa zagadnienia nie zostały omówione w ogóle na
posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015:
–

Sprawa Strategii Sportu – ze względu na nieobecność sprawozdającego p. Tomasza
Lewandy,

–

Sprawa polityki lokalowej gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi – ze
względu na brak materiałów źródłowych jakie miała przygotować p. Halina
Sobańska.

Wiceprzewodniczący poprosił p. Tomasza Lewandę o przedstawienie założeń do Strategii –
podstaw i zasad jej tworzenia oraz zgromadzonych o dyskusję nad tym zagadnieniem.
Prowadzący posiedzenie Rady zaznaczył, że brak sprawozdawcy w tym zakresie skutkował
negatywną opinią o strategii, wyrażoną na posiedzeniu w dniu 31.08.2015. P. Tomasz
Lewanda tylko przedstawił informacje, że na chwile obecna zostały wniesione uwagi do
treści strategii w trakcie posiedzeń komisji branżowych Rady Miejskiej i dalej trwają
konsultacje. W dyskusji zabrali głos:
–

p. Danuta Gojna – Ucińska, która zapytała dlaczego w treści nie są uwzględnione
aspekty współdziałania organizacji z podmiotem gminy odpowiedzialnym za sferę
sportu. Zaznaczyła, że przedłożona Strategia niekoresponduje z jej wyobrażeniem
dokumentu o charakterze strategii,

–

p. Ireneusz Świerkot – przytoczył przykłady wykorzystywania obiektów MOSiR dla
potrzeb stowarzyszenia „Aktywny Senior” – Górka Środulska, Pływalnia na
Dobrzańskiego,

–

p. Halina Sobańska – przedstawiła fakty, z których wynika, że wiele imprez jest
realizowanych na obiektach i we współpracy z podmiotem gminy odpowiedzialnym
za obiekty sportowe,

–

p. Sławomir Dębski – przytoczył fakt podnoszony przez Dyrektora MOSiR Rafała
Łydka, który wykazywał znaczne zaangażowanie MOSiR w udostępnianie obiektów
na preferencyjnych warunkach dla organizacji pozarządowych, który to stan ma
swoje przełożenie finansowe i to w znacznej kwocie. Zaznaczył tym samym
zdziwienie, że nie zostały one przedstawione w Strategii.

W świetle powyżej przedstawionych faktów prowadzący posiedzenie Rady Zaproponował
wystąpienie do Dyrektora Łydka z wnioskiem o uwzględnienie w Strategii Sportu
współdziałania i współpracy z organizacjami pozarządowymi – skoro i tak jest realizowana.
Wniosek został przyjęty bez głosowania w drodze konsensusu.
W następnej kolejności prowadzący posiedzenie Rady poprosił p. Halinę Sobańską o
zreferowanie zagadnień wnioskowanych przez Nią spraw związanych z polityką lokalową
gminy we współpracy z III sektorem. P. Halina Sobańska przekazała, że nie posiada na
posiedzenie materiałów na ten temat, bo jest ich dość dużo, a ich omówienie i analiza
zabrałaby bardzo dużo czasu. Wiceprzewodniczący Rady poprosił zatem aby zostały one
jak najszybciej przesłane poczta elektroniczną na adres Rady, gdzie zostanie wszczęty tryb
konsultacyjny droga elektroniczną, ponieważ te zagadnienia zajęłyby kolejne 3 posiedzenie
Rady, bez żadnego efektu finalnego. Po dokonanej analizie dokumentów zostanie
przygotowane wystąpienie do Prezydenta zawierające wnioski i prośbę o powołanie zespołu
roboczego, który wypracuje nowe zasady polityki lokalowej gminy we współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Prowadzący posiedzenie poprosił zgromadzonych o
dyskusje w tej sprawie:
–

P.

Paulina
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takiego
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stwierdzając, że obecny Prezydent był inicjatorem takiego Zarządzenia kilka lat
temu, więc tym bardziej tematy i zagadnienia są mu bliskie,
–

P. Halina Sobańska podniosła temat „Lokalu na kulturę”, jako elementu składowego
dyskusji na polityką lokalową oraz preferencyjnego przydziału lokalu uwzględniając
kryterium aktywności organizacji na forum pozarządowym,

–

P. Jerzy Cholewa przedstawił informacje, że w zasobach MZZL znajdują się lokale
przeznaczone do remontu lub stanowiące pustostany,

–

P. Magdalena Domańska poinformowała, że według Jej wiedzy takich lokali jest
niewiele, ale o szczegółowe zestawienie należałoby wystąpić z zapytaniem do
MZZL,

–

P. Sławomir Dębski podniósł też sprawę lokali, jakie przejmowały stowarzyszenia w
stanie „agonalnym”, a które swoimi środkami, na własny koszt i swoimi siłami
doprowadziły do wysokiego poziomu użytkowego, a obecnie są obciążane w takim
samym stopniu należnościami czynszowymi jak te, które dostały lokale gotowe. W

oparciu o wypowiedź p. Jerzego Cholewy zaznaczył, że może w ten sposób uda się
zaktywizować „martwe” narzędzie jakim jest Inicjatywa Lokalna.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że jak widać dyskusja jest wielowątkowa i może trwać w
nieskończoność, więc poprosił p. Halinę Sobańską o pilne przesłanie materiałów źródłowych
do analizy i sporządzenia wystąpienia do Prezydenta Miasta o ponowne powołanie zespołu
roboczego ds. polityki lokalowej. Wniosek został przyjęty w drodze konsensusu.
Spośród wolnych wniosków zgłoszono:
–

p. Magdalena Domańska – przedstawiła zarys organizacyjny festiwalu organizacji
pozarządowych w 2016 , gdzie jest możliwość pozyskania zewnętrznych środków,

–

p. Jerzy Cholewa – przedstawił zamysł stworzenia Akademii Finansowej dla III
sektora.

Złożone propozycje zostały przyjęte do rozpatrzenia ale wymagają jednak głębszego
pochylenia się nad nimi.
W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Rady poprosił p. Ireneusza Świerkota o
zrelacjonowanie wizyty na Zjeździe Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
P. Ireneusz Świerkot przedstawił, że na Zjeździe było 430 delegatów, którzy podzieleni
zostali na 3 zespoły robocze. Władze Parlamentu były praktycznie desygnowane i
przedstawione do wyboru, więc pozostało tylko przegłosowanie składu. P. Ireneusz Świerkot
również podniósł temat Olimpiady Seniorów jaka ma się odbyć w Łazach i poprosił o
rekomendację kontaktu w tej sprawie – obecni na posiedzeniu w drodze konsensusu nie
wyrazili sprzeciwu na tą formę reprezentacji.
W następnej kolejności glos zabrał p. Sławomir Dębski przedstawiając relacje z
Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, jakie odbyło się 13 listopada 2015. Na
forum stawili się przedstawiciele ponad 100 organizacji i omawiane sprawy dotyczyły
głównie wniosku o powołanie Wojewódzkiej Rady Pożytku, który został złożony w dniu 26
maja 2015 roku. W trakcie analizy proponowana była reprezentatywność Rady
Wojewódzkiej pod względem branż i terytorialna. Z naszej strony zaproponowano podział na
sfery działalności wzorem, jaki istniał przez 2 kadencje w Sosnowieckiej Radzie, oraz
zaoponowano przeciwko nazwie o brzmieniu Śląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
proponując nazwę Radę Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – motywując to tym,
że prawie połowa ludności i terenu województwa nie jest utożsamiana ze Śląskiem.
Podobnie w przypadku podziału terytorialnego przedstawicieli organizacji zanegowano
podział na subregiony ze względu na to, że po raz kolejny teren Zagłębia zostanie
ulokowany w Subregionie Centralnym, który zawiera całość środka województwa. Jako
alternatywę zaproponowano podział na regiony 8 – w oparciu o NUTS-3, 7 – w oparciu o
regiony wyborcze do Sejmiku Śląskiego, 6 w oparciu o zmodyfikowany NUTS-3, łącząc
subregiony bytomski z gliwickim oraz katowicki z tyskim. W trakcie Forum miało miejsce 5
wystąpień:
–

członka Zarządu Województwa - Kazimierza Karolczaka,

–

członka Rady Krajowej Pożytku Publicznego – Piotra Drygały,

–

specjalisty ds. standardów Rad Pożytku - Sławomira Dębskiego,

–

prekursorki i inicjatorki wniosku z 2010 - Anny Kruczek,

Uczestnikom forum przekazano projekt uchwały Zarządu Województwa.
Na tym posiedzenie Rady w dniu 16.11.2015 zamknięto.

Glosowania
NIE ODBYŁY SIĘ GŁOSOWANIA – DECYZJE PODEJMOWANO W DRODZE KONSENSUSU
ZGODNIE Z PKT. 5 REGULAMINU RADY CZEŚCI „WNIOSKOWANIE I OPINIOWANIE”
W sprawie: Strategii Sportu.
Podjęte uchwały i wnioski : W DRODZE KONSENSUSU Sporządzić wystąpienie do
Dyrektora MOSiR w sprawie Strategii Sportu.
W sprawie: Polityki lokalowej.
Podjęte uchwały i wnioski : W DRODZE KONSENSUSU Sporządzić wystąpienie do
Prezydenta w sprawie polityki lokalowej.
W sprawie: Olimpiady senioralnej w Łazach.
Podjęte uchwały i wnioski : W DRODZE KONSENSUSU Upoważnić p. Ireneusza Świerkota
do reprezentowania Rady w środowisku organizatorów Sporządzić wystąpienie do Prezydenta
w sprawie polityki lokalowej.

Sławomir Dębski
………..………………………
(podpis przewodniczącego)

