
Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
 w dniu 10.11.2009r.

W dniu 10 listopada br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie 
Zespołu  doradczego  ds.  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi. Spotkanie  miało 
charakter nieco odmienny niż dotychczasowe spotkania tego Zespołu. Zaproszenie do udziału 
w spotkaniu zostało przesłane do szerszego grona katowickich organizacji pozarządowych z 
uwagi na planowany zakres tematyczny. 
Celem spotkania było:
-  omówienie  projektu  zarządzenia  w  sprawie  wykonania  „Programu  współpracy  miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”,
- ustalenie kryteriów doboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołu ekspertów 
z głosem doradczym przy ocenie ofert złożonych w konkursach.

Uczestnicy spotkania:
L.p. Imię i nazwisko Instytucja/organizacja
1 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik  Wydziału  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miasta 

Katowice
2 Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej UM Katowice
3 Iwona Szreter-Kulisz Wydział Sportu i Turystyki
4 Gzimka Latusek Wydział Kultury
5 Antoni Winiarski Klub Inteligencji Katolickiej
6 Dawid Ślusarczyk Śląskie  Stowarzyszenie  Edukacji  i  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych AKCENT
7 Leszek Peca Samodzielny  Ośrodek  Rehabilitacyjno-Oświatowy  Dla 

Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Ułańska 5a
8 Urszula Małyjurek Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy 

Dziewczętom i Kobietom
9 Anna Nowicka Stowarzyszenie  „Przyjazna  Szkoła”,  Stowarzyszenie 

Regionalne Centrum Wolontariatu
10 Anna Hanel Polski  Czerwony  Krzyż,  Śląski  Zarząd  Okręgowy, 

Katowice
11 Marek Jochymczyk Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej
12 Teresa Zaufal Polski Klub Ekologiczny OG
13 Dawid Brehmer Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
14 Marcin Mikulski Stowarzyszenie Aktywne życie
15 Ewa Klimczak Stowarzyszenie „Pomagam, więc jestem”
16 Janusz Wietecha Stowarzyszenie „Pomagam, więc jestem”
17 Joanna Zarzycka Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IN PLUS
18 Klaudia Grzelak Fundacja „Przyjaciele dla zwierząt”
19 Stanisław Duch Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”
20 Bożena Polak Diakonia  Katowicka  Kościoła  Ewangelicko-

Augsburskiego
21 Maria Grzywocz Śląskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  Specjalnej 

Troski  i  Osobom z Upośledzeniem umysłowym Oddział 
ODRODZENIE, Ośrodek Rehabilitacyjny

22 Patrycja Rojek Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT
23 Bożena Dorożyńska Śląskie  Stowarzyszenie  „Ad  Vitam  Dignam”,  Warsztat 

Terapii Zajęciowej
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24 Grzegorz Wójkowski Stowarzyszenie BONA FIDES
25 Monika Bajka Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  „Dom 

Aniołów Stróżów’
26 Michał Rokosz Fundacja GNIAZDO
27 Zbigniew Wieczorek Fundacja „PRO-EKO SZOPIENICE”
28 Marek Tereszkiewicz Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Przebieg spotkania:

I.  Omówienie  Załącznika  nr  1  do  Zarządzenia:  Zasady  współpracy  finansowej  i  
pozafinansowej  określone  w  „Programie  współpracy  miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi na 2010 rok”

Pani  Małgorzata  Moryń-Trzęsimiech  omówiła  zmiany,  które  wprowadzono  do 
załącznika  do  zarządzenia  w  sprawie  wykonania  „Programu  współpracy  miasta 
Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2010 rok”.  Proponowane  zmiany  w 
załączniku wynikają z:

 konieczności  dostosowania  zasad  współpracy  finansowej  do  nowego  Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok przyjętego 
uchwałą Rady Miasta Katowice nr ….. z dnia 26 października 2009r.,

 konieczności doprecyzowania zapisów dotyczących postępowania przy zlecaniu zadań 
publicznych  organizacjom  pozarządowym  do  przepisów  prawnych,  na  podstawie 
których sporządzono niniejsze zasady,

 konieczności  doprecyzowania  niektórych  zapisów  dotyczących  kontroli  zleconych 
zadań  wynikających  z  zaleceń  pokontrolnych  (w  2009r.  w  WPS  miała  miejsce 
kontrola wewnętrzna dotycząca sposobu zlecania i realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe),

 potrzeby  dostosowania  zasad  zgodnie  z  propozycjami  organizacji  (np.  możliwość 
dokonywania przesunięć między pozycjami kosztorysu do 25% kwoty – było 20%), 

Wniosek:
Wyjaśnić, z czego wynika konieczność dostarczania przed podpisaniem umowy zaświadczeń 
z Urzędu Skarbowego/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami.

II. W trakcie spotkania nastąpiła próba określenia zasad i kryteriów doboru przedstawicieli 
organizacji  pozarządowych  do  zespołu  ekspertów z  głosem doradczym  przy  ocenie  ofert 
złożonych w konkursach.

Propozycje organizacji:

1. Zespół ekspertów dobranych tematycznie powinien liczyć: 3-4 osoby.
2. Ekspertami  mogą  być  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  które  aktywnie 

współpracują finansowo lub pozafinansowo z samorządem miasta Katowice.
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3. Organizacja  może  wskazać  więcej  niż  jedną  osobę  do  zespołu  ekspertów,  z 
jednoczesnym  wskazaniem  głównego  reprezentanta  i  osób  na  zastępstwo  oraz 
dziedzin, w zakresie których ekspert może doradzać.

4. W pracach zespołu ekspertów nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji, które 
złożyły ofertę w danym konkursie.

5. Po złożeniu ofert Wydział merytoryczny wybierze grupę ekspertów z wykluczeniem 
przedstawicieli organizacji, które biorą udział w konkursie. 

6. Każdy ekspert złoży oświadczenie, które będzie zawierać następujące dane:
• rodzaj  zadania,  w  zakresie  którego  może  doradzać  (zgodnie  z  katalogiem  zadań 

wynikających z Programu współpracy na 2010 rok), 
• doświadczenie zawodowe,
• wykształcenie,
• staż pracy w danej branży/dziedzinie, do której ekspert się zgłosił,
• dotychczasowe doświadczenie we współpracy finansowej/pozafinansowej z miastem 

Katowice.

Wniosek Naczelnika WPS:
Do dnia 17.11.2009r. organizacje prześlą propozycje kandydatów do zespołów eksperckich. 

Zaproszenia organizacji:

1. Pan Janusz Wietecha ze Stowarzyszenia Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej i Zawodowej 
Osób  z  Niepełnosprawnością  oraz  Osób  Starszych  „Pomagam,  więc  Jestem”  zaprosił  do 
współtworzenia  programu  telewizyjnego  „Sposób  na  życie” poświęconego  osobom 
niepełnosprawnym. Kontakt: janusz.wietecha@pomagam.org. 

2. Pani Klaudia Grzelak zaprosiła organizacje pozarządowe do udziału w spotkaniu roboczym 
w związku  z  planowanym powołaniem  zespołu  doradczego  ds.  ekologii  i  praw zwierząt. 
Kontakt: fundacja@przyjacieledlazwierzat.com.

3. Pani Anna Nowicka zaprosiła zebranych do udziału w Gali Wolontariatu, która odbędzie 
się  7  grudnia  br.  w  Bibliotece  Śląskiej.  Szczegółowe  informacje  -  Regionalne  Centrum 
Wolontariatu, mail: katowice@wolontariat.org.pl 

Zaproszenia WPS:

Spotkanie  władz  miasta  Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi  -  10 grudnia  2009r., 
godz. 16.00, Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach. 
Cel spotkania: podsumowanie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
w 2009 roku oraz omówienie celów i  zasad współpracy na 2010 rok. 

Sporządziła: Agnieszka Lis
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