Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
w dniu 10.11.2010r.
Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Temat: Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w
Katowicach.
Termin i miejsce spotkania: 10 listopada 2010r., godz. 12.00, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13.
Uczestnicy spotkania:
L.p
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Imię i nazwisko
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
Anna Askoldowicz
Monika Bajka
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Ewa Cofur
Edyta Helizanowicz
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Klaudia Grzelak
Ewa Pytasz
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Maciej (Psych) Smykowski
Grzegorz Wójkowski
Agnieszka Lis

Wydział UM/Organizacja pozarządowa
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Fundacja „Piaskowy Smok”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy
„Dom Aniołów StróŜów”
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
„MOST”
Fundacja „Piaskowy Smok”
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
w Katowicach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja „Piaskowy Smok”
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”
Wydział Polityki Społecznej

1. Celem spotkania było omówienie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w
Katowicach.
1) Podstawa prawna: art. 41 g Ustawy o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie.
2) Wniosek o utworzenie PRDPP wpłynął ze strony 10 organizacji pozarządowych.
3) W dniu 09.07.2010r. na stronie internetowej UM Katowice opublikowano informację
o naborze kandydatów do Rady. Nabór kończył się w dniu 31.08.2010r.
4) Do dnia 31 sierpnia br. wpłynęły 44 wnioski, w tym: 24 od organizacji działających
w sferze pomocy społecznej, 13 – sportu, 4 – aktywności obywatelskiej i 3 ochrony
środowiska.
5) Biorąc pod uwagę duŜe zainteresowanie ze strony organizacji w dniu 1.10.2010r.
Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję o powołaniu Powiatowej Rady
Działalności PoŜytku Publicznego w Katowicach.
6) Rada będzie organem konsultacyjnym i opiniodawczym.
7) Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom w trybie uchwały Rady Miasta
LXII/1259/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
8) Załącznikiem do projektu uchwały jest „Karta zgłoszenia kandydata na członka do
Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Katowicach”
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9) Po wejściu w Ŝycie uchwały - na stronie internetowej zostanie ogłoszony nabór
kandydatów do Rady. Dodatkowo informacja w tym zakresie wraz z nowym
formularzem zostanie przesłana w formie pisemnej do osób, które zgłosiły do 31
sierpnia br.
2. Uwagi do projektu uchwały:
1) Pan Grzegorz Wójkowski – dotyczy §3 pkt 2 załącznika do projektu uchwały:
„2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są spośród kandydatów
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Katowicach.
Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem
zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z miastem Katowice”
- brak jasnych kryteriów wyboru kandydatów spośród NGO, wybór uznaniowy,
- naleŜy wprowadzić przejrzyste zasady, punktację
Naczelnik WPS wyjaśniła:
- szczegółowe zasady wyboru kandydatów spośród NGO zostaną określone
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice, uchwała ma charakter bardziej ogólny;
- Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzyma
do konsultacji projekt zarządzenia wykonawczego celem wypracowania jasnych zasad
i kryteriów wyboru członków Rady spośród zgłoszonych organizacji
Uczestnicy spotkania wyrazili zgodę na powyŜsze rozwiązanie.
2) Pani Ewa Pytasz – dotyczy §4 pkt 13 załącznika do projektu uchwały:
„13. W przypadku śmierci lub wykluczenia członka Rady oraz wystąpienia okoliczności
utrudniających dalszą jej pracę, Prezydent Miasta Katowice dokonuje powołania
uzupełniającego składu Rady spośród listy kandydatów zgłoszonych przy danym naborze
do Rady. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady”
Okoliczności, które zostały wymienione w pkt 13 mogą teŜ dotyczyć przedstawicieli
Rady Miasta Katowice, bądź Prezydenta Miasta Katowice
Propozycja zmiany zapisu:
„13. W przypadku śmierci lub wykluczenia członka Rady oraz wystąpienia okoliczności
utrudniających dalszą jej pracę, Prezydent Miasta Katowice dokonuje powołania
uzupełniającego składu Rady odpowiednio spośród przedstawicieli Rady Miasta
Katowice, przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice, listy kandydatów zgłoszonych
przy danym naborze do Rady. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz
z kadencją całej Rady.”
3) Dotyczy §5 załącznika do projektu uchwały:
„2. Termin wyraŜenia przez Radę stanowiska/opinii w przedłoŜonej jej sprawie wynosi
14 dni od dnia doręczenia dokumentów. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyraŜania.
3. Opinia wyraŜona przez Radę nie ma charakteru wiąŜącego.”
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Propozycja zmian, co do terminów wyraŜania stanowiska/opinii
„2. Termin wyraŜenia przez Radę stanowiska/opinii w przedłoŜonej jej sprawie wynosi:
- 14 dni od dnia doręczenia dokumentów w przypadku aktów prawa miejscowego,
- 30 dni od dnia doręczenia w pozostałych sprawach.
.Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraŜania.
3. Sposób doręczenia dokumentów Radzie zostanie ustalony indywidualnie z kaŜdym
członkiem Rady.
4. Za doręczenie dokumentów odpowiedzialny jest Sekretarz.
5. Opinia wyraŜona przez Radę nie ma charakteru wiąŜącego.”
4) Dopisać zadania członków Rady (w §4 załącznika do projektu uchwały):
§4 pkt 6.Do zadań członków Rady naleŜy:
1) Zapraszanie ekspertów z zakresu róŜnych dziedzin aktywności, z prawem zabrania głosu
w trakcie posiedzenia Rady,
2) Proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady,
3) Przyjmowanie wniosków Od organizacji pozarządowych.
5) Dopisać w §4 załącznika do projektu uchwały - Posiedzenia Rady mają charakter otwarty.
6) Zmienić zapis w §4 pkt 10 załącznika do projektu uchwały \
„10.. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane takŜe z inicjatywy co najmniej połowy członków
Rady”.
zmiana na:
„10.. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane takŜe z inicjatywy co najmniej 5 członków Rady”.
7) Pozostałe uwagi uczestników spotkania naniesiono wprost do załącznika do projektu
uchwały, który załączono do niniejszej notatki. Zmiany zostały naniesione kolorem
czerwonym.
Naczelnik WPS ustaliła, iŜ po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały
zostanie wniesiony na sesję Rady Miasta Katowice w styczniu 2011 roku.
3. Pozostałe sprawy:
1) Pani Monika Bajka
- przekazała zaproszenie na wojewódzką konferencję „POMOC SYSTEMOWA – REALNA
PERSPEKTYWA POMOCY ŚRODOWISKOM WYKLUCZONYM” w Katowicach w dniu
29 listopada 2010 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy
Jagiellońskiej 25. Konferencja skierowana jest do środowiska organizacji pozarządowych,
dla władz samorządowych, rządowych, biznesu i osób zawodowo zajmujących się tematyką
ubóstwa. Ideą konferencji jest ukazanie systemowej, środowiskowej pomocy osobom
marginalizowanym jako skutecznego, ale i ekonomicznego sposobu rozwiązywania
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problemów dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
– zaproponowała organizowanie spotkań zespołu w siedzibach organizacji pozarządowych
celem lepszej integracji;
- zaproponowała nową formę współpracy – zapraszanie urządników do organizacji nie tylko na
imprezy organizowane przez NGO, ale i w zwykłe dni robocze celem poznania działalności
organizacji,
- zaproponowała sposób organizacji II Katowickiego Dnia Organizacji Pozarządowych (temat
zostanie szerzej omówiony na spotkaniach zespołu w 2011 rok – rozwaŜone zostanie
powołanie w tym celu zespołu roboczego, złoŜonego z pracowników WSP i organizacji
pozarządowych)
2) Pan Maciej Smykowski poinformował o utworzeniu Zespołu doradczego ds. ekologii i
ochrony zwierząt.
3) Pan Grzegorz Wójkowski odniósł się do propozycji Pani M. Bajki – w innym miastach
organizowane są „luźne” spotkania urzędników z przedstawicielami organizacji
pozarządowych np. w formie wspólnych śniadań.
4) Naczelnik WPS zaprosiła do aktywnego wzięcia udziału w spotkaniu z Prezydentem Miasta
Katowice zaplanowanym na dzień 8 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w
Katowicach przy ul. GraŜyńskiego 47, którego celem jest podsumowanie współpracy Miasta
Katowice z organizacjami pozarządowymi za 2010r.
Oprócz Pani M. Bajki, która wcześniej zgłosiła chęć zaprezentowania działań w zakresie
pracy z dziećmi i młodzieŜą, wystąpi równieŜ Pani E. Pytasz (prezentacja działalności FRDL)
oraz Pan G. Wójkowski (podsumowanie ze strony organizacji współpracy pozafinansowej
z m. Katowice).
Naczelnik WPS poinformowała, iŜ wystąpi do innych Naczelników Wydziałów
odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami o wytypowanie organizacji działających na
rzecz ekologii, kultury, sportu, które zaprezentują swoją działalnosć w trakcie imprezy.
5) Naczelnik WPS zachęciła zebranych do zgłaszania się do udziału w pracach komisji
konkursowych. przy rozpatrywaniu ofert na realizację następujących zadań:
− Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz
świadomości prawnej obywateli
− Promocja i organizacja wolontariatu
− Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
− Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkotykowych
− Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych,
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną.
Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele organizacji pozarządowych,
biorących udział w określonym konkursie.

Sporządziła: Agnieszka Lis

