Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarz ądowymi

Notatka ze spotkania w dniu 04.01.2012r.
Spotkanie: Zespół doradczy ds. wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi.
Termin i miejsce spotkania: stycznia 2012r., godz. 14.00, Urząd Miasta Katowice, ul.
Młyńska 4, sala 315
(godziny spotka ń zespo łu zostały przesuni ęte na godzinę 14.00 na wniosek jednej z
organizacji pozarządowych i uzgodniony z pozosta łymi uczestnikami zespo łu)
Uczestnicy snotkiinia:
L.p
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Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i
Osobom
z
Upośledzeniem Umysłowym, Oddział
„Odrodzenie"
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST

1. Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech złożyła zebranym życzenia noworoczne po czym
przekazała glos organizacjom, z pro śbą o wnoszenie propozycji tematów do
omówienia, proponowanego planu pracy na 2012 rok.
2. Pan Maciej Smykowski - Fundacja Piaskowy Smok
Z informacji przekazanych przez P. Smykowskiego wynika, że Instytucja Kultury
Katowice Miasto Ogrodów otrzyma ło duża pulę środków finansowych na działania
w ramach starań o Europejską Stolicę Młodzieży.
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P. Smykowski skierował pytanie do Naczelnika WPS, czy środki te mogłyby zostać w
części przeznaczone na organizacje pozarz ądowe oraz czy Powiatowa Rada
Działalności Pożytku Publicznego mogłaby ten temat podj ąć na najbliższym
posiedzeniu, czy mogłaby zaprosi ć przedstawiciela z Miasta Ogrodów na posiedzenie
Rady i omówi ć ten temat.
Przekazano informacj ę, że Wydział Polityki Społecznej nawi ązał pod koniec grudnia kontakt
z powyższą Instytucj ą i że na kolejne spotkanie Zespo łu zostanie zaproszony przedstawiciel
Instytucji (Pan Micha ł Ficek), który zajmuje si ę koordynacj ą działań w ramach stara ń o ESM,
w tym potencjalną współpracą z organizacjami pozarz ądowymi.
3. Pan Krzysztof Ho łyński - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz ądowych
MOST
Zapytanie dotyczyło konkursu obsługiwanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta.
Z warunków konkursowych wynika, i ż jedną z zasad przyznania dotacji jest, by
podmioty uprawnione posiadały siedzib ę g łówna bądź terenową w Katowicach,
figurowały w ewidencji podmiotów nadzorowanych przez Prezydenta Miasta
Katowice - taki zapis powoduje, że organizacje maj ące siedzibę poza Katowicami, ale
działaj ące na rzecz mieszka ńców miasta Katowice nie mog ą otrzymać dotacji, do tej
grupy zaliczałyby się również fundacje.
Naczelnik WPS zadeklarowa ła sprawdzenie w Wydziale Kultury, czy zapis jest zamierzony, z
uwagi na ograniczone środki finansowe, czy oferty z łożone przez takie podmioty b ędą
odrzucone.
Z informacji przekazanych przez Naczelnika W. Kultury wynika, i ż oferty złożone przez
podmioty nie wymienione w warunkach konkursowych nie b ędą odrzucane.
4. Pani Klaudia Grzelak - Fundacja Piaskowy Smok
Pani K. Grzelak spytała czy poszczególni cz łonkowie Powiatowej Rady Działalno ści
Pożytku Publicznego w Katowicach reprezentuj ą określone organizacje pozarz ądowe.
Pytanie skierowane było do jednego z cz łonków Rady - Pana Grzegorza
Wójkowskiego, który przes łał do Fundacji wykaz uchwał/aktów prawa miejscowego
celem zasięgnięcia informacji, które projekty uchwa ł Rada miałaby opiniować w 2012
roku.
Pan G. Wójkowski wyjaśnił, że taki podział nie istnieje, ale jako cz łonek Rady
skontaktował się z wybranymi przez siebie organizacjami celem zasi ęgnięcia opinii w
powyższej sprawie.
Pani M. Moryń - Trzęsimiech dodała, że organizacje pozarz ądowe nadal będą uczestniczyć w
konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego (udzia ł w takich konsultacjach bior ą
zarówno organizacje pozarz ądowe, jak i Rada Po żytku).
Pani K. Grzelak zapytała, czy organizacje b ędą otrzymywać informacje od członków Rady
jakie tematy podejmuje Rada?
Pani M. Moryń—Trzę simiech poinformowała, że jest specjalna zak ładka w Biuletynie
Informacji Publicznej Katowic i tam zamieszczane s ą różne informacje dotycz ące Rady, w
tym protokoły ze spotkań.
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Pan G. Wójkowski dodał, że członkowie Rady - przedstawiciele organizacji pozarz ądowych
będą nadal kontaktować się z innymi ngo"sami celem zasi ęgnięcia opinii, różnych informacji.
Pani Monika Bajka (wiceprzewodnicz ąca Rady) poinformowała, że różne zapytania, wnioski
można przesyłać do sekretarza (Agnieszka Lis) na adres radapozytkukatowice.eu.
Każdy członek Rady podał swój adres mailowy, który dost ępny jest w kontaktach na BlP w
zakładce Powiatowa Rada Dzia łalności Pożytku Publicznego. Wiadomo ści można posłać na
wybrany adres, a cz łonek Rady przekaże j ą do sekretarza, który nast ępnie udostępni ją całej
Radzie.
Pani M. Bajka - Rada g łównie opiniuje projekty uchwał/aktów prawa miejscowego, ale
chętnie zbierze opinie od specjalistów (od branżowych organizacji).
Pan M. Smykowski stwierdzi ł, że zespoły doradcze s ą niezbędne, bo Rada wyst ępuje jako
odrębny organ.
Rada ma ustawowo określone zadania.
3. Pan Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz ądowych
MOST
Zapytanie dotyczy ło wniosku złożonego przez trzy organizacje pozarz ądowe
(Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarz ądowych „ MOST", Si ąskie Forum
Organizacji Pozarządowych „ KAFOS „ Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „ BONA
FIDES")
w sprawie kontynuacji dzia łalności Inkubatora Spo łecznej
Przedsiębiorczo ści w Katowicach
(W związku z kończącą się z dniem 29 luty 2012 roku realizacj ą projektu „Sie ć
Inkubatorów Społecznej Przedsi ębiorczo ści" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego ko ńczy się tym samym działalność Inkubatora
Społecznej Przedsi ębiorczo ści działaj ącego przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach w
ramach Wydziału Polityki Społecznej).
Pani M. Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że planowane jest ogłoszenie konkursu ofert w formie
wspierania zadania publicznego, które zostanie zlecone organizacji pozarz ądowej. Miasto
przekaże lokal, sprzęt i wyposażenie, natomiast proponowane zatrudnienie sta żysty do obsługi
administracyjno-biurowej nie b ędzie możliwe. Jednocześnie kwota planowana na konkurs
powinna zabezpieczy ć wynagrodzenie osoby zatrudnionej na etat.
Pan. M. Smykowski zapytał czy możliwe będzie zapewnienie kadry, która aktualnie
zatrudniona jest w Inkubatorze?
Pani M. Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że jeśli zlecenie zadania nast ąpi poprzez konkurs ofert
to zatrudnianie osób b ędzie w gestii organizacji, która ten konkurs wygra. Organizacja sama
dobierze sobie kadr ę .
Pan K. Hołyński zapytał w jakiej formie zostanie przekazany lokal.
Pani M. Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że lokal zostanie przekazany w formie użyczenia;
5. Pan Adrian Kowalski - Fundacja Pomocy Dzieciom „ULICA"
Zapytał o plany na III Katowicki Dzie ń Organizacji Pozarządowych - czy będzie to
faktycznie trzydniowe wydarzenie.
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Pani M. Moryń-Trzęsimiech zaproponowa ł a by omówienie tego tematu prze łożyć na
kolejne spotkanie Zespo łu.
6. Pan K. Hołyński
Zapytanie dotyczyło konsultacji społ ecznych „Strategii rozwoju sportu", które
ogłoszono przed świętami Boż ego Narodzenia, a termin wnoszenia uwag by ł bardzo
krótki, co było bardzo kłopotliwe ze wzgl ędu na przerwę świąteczną
Pani M. Moryń-Trzęsimiech poinformowała, że Wydział Sportu i Turystyki w trybie
przetargowym zleci ł przygotowanie projektu takiej strategii; Wydzia ł zbierał
dodatkowe uwagi do projektu; Strategia b ędzie jeszcze podlegać konsultacjom, gdy
zostanie przygotowana jako projekt uchwa ły.
7. Pan M. Smykowski
Zaproponował by uprościć warunki konkursowe i ograniczy ć do minimum liczbę
dokumentów, które organizacje musz ą załączać do oferty lub by Urząd sam ściągał ze
strony internetowej dost ępne dokumenty.
Pan G. Wójkowski zaproponował, by odwrócić sytuacj ę, np. w momencie otrzymania
dofinansowania organizacja b ędzie dostarczać dodatkowe dokumenty wymagane przez Urz ąd.
Między organizacjami pozarz ądowymi toczyła się dalsza dyskusja w tym temacie
• statuty nie s ą dostępne na stronach internetowych - to obowi ązek organizacji
wobec Nadzoru Prezydenta, by dostarczy ć aktualny statut (P. Edyta Szyszka)
• niedostarcanie dokumentów spowoduje brak oceny formalnej (P. Maria
Grzywocz)
• przesyłanie skanu dokumentów by łoby możliwe, jeśli przesyłka zostanie
opatrzona podpisem elektronicznym (Pani M. Mory ń-Trzęsimiech)
• organizacja powinna raz dostarczy ć wszystkie dokumenty, a wydziały powinny
się nimi wymieniać (P. Ludwik Zogała)
• wydłuży się termin rozpatrzenia oferty, gdy wydzia ły między sobą będą
wymieniać dokumenty, co mo że być szczególnie niekorzystne przy zlecaniu
niektórych zadań, gdzie wymagana jest ci ągłość realizacji zadania np.
schronienie, posi łek lub szybkie rozstrzygni ęcie od momentu ogłoszenia
konkursu np. ferie zimowe dla dzieci (Pani M. Mory ń-Trzęsimiech)
Pani M. Moryń-Trzęsimiech zapewni ła, że WPS wystąpi do Wydziału Prawnego z
zapytaniem, czy jest mo żliwe, by organizacja jeden raz tylko sk ładała dokumenty bez
względu na liczbę konkursów ogłaszanych przez ró żne wydziały UM, w których
organizacja startuje w danym roku.
8. Pani Monika Bajka - Stowarzyszenie DOM ANIO ŁOW STRÓŻOW
Poinformowała, że została zaproszona do udziału w badaniu focusowym w zwi ązku z
realizowanym przez Miasto Katowice projektem badawczym „Diagnoza problemów
społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w
Katowicach „. Nie była poinformowana o takich badania, a zosta ła zaproszona do
oceny tego projektu; natomiast jako jeden z realizatorów zada ń publicznych zlecanych
przez Miasto Katowice uwa ża, ż e dane do diagnozy powinny pochodzi ć nie tylko z
instytucji miejskich tj. MOPS czy PUP i z ankiet uzyskanych od 1200 respondentów,
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ale równie ż z ngo"sów i innych instytucji, które działaj ą w terenie i mogą nieodpłatnie
dostarczyć istotnych informacji o tym, jak realnie wygl ąda sytuacja w dzielnicach.
Pani M. Moryń-Trzęsimiech poinformowała, że już wcześniej informowano na
spotkaniu zespo łu doradczego informowano o projekcie badawczym, ponadto
organizacje pozarządowe jako eksperci spo łeczni również są uj ęci w badaniach
prowadzonych przez U Ś - ngo"sy do badań zostały wskazane przez MOPS;
Firma realizuj ąca na zlecenie Urz ędu usługę monitoringu i ewaluacji projektu,
przeprowadzi ła ewaluacj ę dotyczącą sposobu realizacji projektu, która ma s łużyć
realizatorom projektu (UM Katowice, Uniwersytet Si ąski, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach); ocena nie dotyczy ła merytorycznej strony projektu - czyli
diagnozy problemów społecznych w Katowicach.

Kolejne spotkanie:
22.02.2011r, godz. 14.00 - sala 209, ul. Młyńska 4, UM Katowice (zmieniono dat ę na
wniosek organizacji pozarządowych z uwagi na ferie zimowe)

sporządziła: Agnieszka Lis, 32 2593-746, agnieszka, I is(katowice.eu
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