
Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Notatka ze spotkania 
 w dniu 19.05.2010r. 

 
 

Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Termin i miejsce spotkania: 19 maja 2010r., godz. 11.00, Urząd Miasta Katowice 
Uczestnicy spotkania: 
L.p Imi ę i nazwisko Wydział UM/Organizacja pozarządowa 
1 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

2 Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich 
Przyjaciół i Opiekunów, Śląskie Forum Organizacji 
Pozarządowych KAFOS 

3 Małgorzata Dyduch Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach 

4 Magdalena Dziubek Referat Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, WPS 
UM Katowice 

5 Irena Fugalewicz Fundacja Dla Śląska 

6 Klaudia Grzelak Fundacja  Przyjaciele dla zwierząt 

7 Grzegorz Grzyb Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach 

8 Anna Kruczek Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

9 Anna Płuciennik Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Młodzieży DOM 
ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

10 Anna Pniewska Referat Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, WPS 
UM Katowice 

11 Ewa Pytasz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w 
Katowicach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

12 Grzegorz Wójkowski Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 

13 Agnieszka Lis Referat ds. Organizacji Pozarządowych/Wydział Polityki 
Społecznej 

 
 

1. Omówienie bieżących spraw - Pani M. Moryń-Trzęsimiech: 
 
1) 18 czerwca br. – transmisja opery CARMEN na ul. Mariackiej. 

Urząd Miasta Katowice zaprasza w dniu 18 czerwca br. o godz. 20.00 na transmisję 
opery Georga Bizeta „Carmen” z Walencji. Projekt ten jest organizowany w ramach 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, a jego 
celem jest udział Europejczyków we wspólnym wydarzeniu kulturalnym. 
W tym dniu w Katowicach na ul. Mariackiej zostanie ustawiony telebim i krzesła dla 
publiczności. Czas trwania opery 3h 40 min., w tym 2 przerwy 20 minutowe, podczas 
których emitowane będą filmy promocyjne miast biorących udział w projekcie.  
Powyższy spektakl został włączony w cykl imprez organizowanych dla mieszkańców 
miasta oraz organizacji pozarządowych, w tym między innymi w obchody 
Katowickiego Dnia Organizacji Pozarządowych planowanego na dzień 22 czerwca 
2010r. 
Informacja na temat wydarzenia planowanego na dzień 18.06.2010r. zostanie 
przesłana do organizacji pozarządowych, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.  



Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

2) Konsultacje Programu Współpracy na 2011 rok 
 
13.05.2010r. na stronie internetowej ukazało się ogłoszenie w sprawie 
KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2011 następującej treści:  
 

„Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad 
„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 
2011”  i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie 
miasta Katowice, do wnoszenia propozycji, w terminie do dnia 30 lipca br., na adres: 
agnieszka.lis@katowice.eu  
 
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na 2010 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii” 
dostępnym na stronie www.ngo.katowice.eu   lub na stronie www.katowice.eu   w 
zakładce „Platforma konsultacji społecznych”. 

 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 zawiera w szczególności:  
1. cel główny i cele szczegółowe programu;  
2. zasady współpracy;  
3. zakres przedmiotowy;  
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;  
5. priorytetowe zadania publiczne;  
6. okres realizacji programu;  
7. sposób realizacji programu;  
8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;  
9. sposób oceny realizacji programu;  
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;  
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert.”  
 

Naczelnik WPS wyjaśniła, iż po zebraniu wszystkich propozycji/uwag zostanie przygotowany 
projekt Programu Współpracy na 2011 rok, który ponownie zostanie poddany procesowi 
konsultacji zgodnie uchwałą Rady Miasta, która aktualnie jest w fazie projektu.  
 
Wniosek: 
Zorganizować spotkania robocze celem omówienia projektu Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 
 
Naczelnik WPS zaproponowała 2 terminy spotkań zaakceptowane przez zebranych: 16 
czerwca i 30 czerwca br. 
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3) 24 maja br. – szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Na wniosek organizacji zorganizowane zostanie w dniu 24 maja br. bezpłatne 
szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w szkoleniu zgłosiły się 62 osoby 
reprezentujące łącznie 46 organizacji.  
 
Szkolenie przeprowadzi Pan Artur Gluziński zajmujący się zagadnieniami współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; były pracownik 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; wykładowca akademicki; doświadczony 
szkoleniowiec; autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie” (Wyd. DIFIN); powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na 
eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na 
lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”; 
asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 5.2 PO 
KL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”; szkolił inspektorów 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach; ww. współpracuje ze 
Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach. 
 

4) www.ngo.katowice.eu – NOWY PORTAL DLA KATOWICKICH NGO 
 
Z dniem 4 maja br. uruchomiony został portal internetowy dla organizacji 
pozarządowych działających na terenie Katowic. Na stronie www.ngo.katowice.eu 
można znaleźć m.in.:  
1) najważniejsze informacje na temat aktualności i wydarzeń związanych z 
działalnością trzeciego sektora w naszym mieście;  
2) bazę katowickich organizacji pozarządowych;  
3) ogłoszenia o otwartych konkursach ofert;  
4) obowiązujące wzory druków ofert, umów na realizację zadania publicznego (wraz z 
załącznikami).  
 
Uruchomiony portal ma służyć organizacjom pozarządowym – jesteśmy otwarci na 
propozycje/uwagi. 
 
Uwaga zgłoszona przez Panią Ewa Pytasz: zamieszczone na stronie ikony (które 
powinny odsyłać na strony ważne dla organizacji)  są nie aktywne.  
 
Problem zgłoszono do informatyka. 
 
 

5) Powiatowa Rada Pożytku Publicznego 
 
W dniu 4 maja br. wpłynął do Urzędu Miasta Katowice wniosek złożony przez 10 organizacji 
pozarządowych w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  



Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Przesłano do organizacji pozarządowych pismo z dnia 19.05.2010r., iż  sprawa zostanie 
szczegółowo omówiona w trakcie prac konsultacyjnych nad Programem Współpracy Miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok z uwagi na wymogi wynikające z art. 
41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
którego wynika konieczność określenia w drodze uchwały: 
- trybu powoływania członków,  
- organizacji i trybu działania Rady, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego,  
- terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady oraz potrzebę zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania tych Rad. 
 

6) 28.06.2010r. - Spotkanie przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska z 
organizacjami działającymi na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. 

 
Na wniosek organizacji przesłano pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska w sprawie 
organizacji spotkania z organizacjami pozarządowymi w I półroczu br. 
WW. Wydział zaplanował spotkanie na 28 czerwca br.  
 
Wniosek: 
Pani Klaudia Grzelak zgłosiła wniosek, by Wydział Kształtowania Środowiska przesłał 
powyższą informację do organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii i 
ochrony zdrowia oraz sprawdził czy ten termin spotkania jest dogodny dla organizacji z uwagi 
na rozpoczynający się okres wakacyjny. 
 
 

7)  Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Katowicach 
 
Na spotkaniu zespołu obecni byli pracownicy Referatu Inkubator Społecznej 
Przedsiębiorczości w Katowicach działającego w ramach Wydziału Polityki 
Społecznej, tj. P. Magdalena Dziubek – koordynator projektu oraz P. Anna Pniewska 
+ ekspert ds. ekonomii społecznej.  
 
Pracownicy omówili cele i założenia projektu oraz ofertę Inkubatora w Katowicach.   
 
Oferta ISP Katowice: 

• Poradnictwo i informacje. 
• Doradztwo specjalistyczne w zakresie: 
� księgowości, 
� prawa, 
� marketingu. 
• Szkolenia. 
• Wsparcie infrastrukturalne: 
� zaplecze biurowe, 
� dostęp do lokalu, 
� sprzęt multimedialny. 



Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• Miejsce na serwerze do utworzenia własnej strony www. 
 
             Dla wybranych podmiotów (wyłonionych w konkursie): Wsparcie indywidualne 
             w  postaci: 

• Konsultingu w zakresie bieżącej działalności podmiotu,  
            ze  szczególnym uwzględnieniem: 

� przygotowania i realizacji projektów, 
� zarządzania projektami, 
� prawno-administracyjnych aspektów działania podmiotów ekonomii  

            społecznej. 
• Bezpłatnej obsługi biura rachunkowego przez okres 12 miesięcy. 

 
ISP oferuje usługi dla organizacji z woj. Śląskiego. 
 
Siedziba Inkubatora: Katowice ul. Młyńska 1, pokój 216, winda. 
 
 

2. Pozostałe sprawy: 
 

1) Pani Irena Fugalewicz zgłosiła opinie, iż projekty finansowane przez środki 
europejskie często powielają się, a faktyczne potrzeby nie są zaspokajane. 
 
Z drugiej jednak strony nie mamy wpływu na wytyczne, na plany działania, które 
ustalane są przez organy administracji rzadowej.  
 

2) Pani Irena Fugalewicz poinformowała o akcji – 1% dla kultury.pl 
 
W trakcie ogólnopolskiej nocy muzeów (15 maja) zbierano podpisy w różnych 
instytucjach, galeriach itp. 
 

3) Pani Ewa Pytasz poinformowała o planowanym szkoleniu dla kandydatek do Rad 
Miejskich., Szkolenie zostanie przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Kongres Kobiet.  
Informacja będzie dostępna na stronie internetowej: www.frdl.katowice.pl  
 

4) Pani Anna Płuciennik zaprosiła zebranych na Festyn Integracyjny, który odbędzie się 
w dniu 12 czerwca br. w godz. 12.00-17.00 przy ul. Gliwickiej 148. 
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Podsumowanie: 
 
Lp. Wnioski Stan realizacji Uwagi 
1. Zorganizować spotkania robocze celem 

omówienia projektu Programu 
współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na 2011 
rok. 
 

ustalono datę 
 i miejsce spotkań 

Spotkania: 
 
- 16 czerwca br. w 
godz. 13.30-15.30, ul. 
Francuska 70, 
 
- 30 czerwca br. w 
godz. 11.00 - 13.00, sala 
nr 315 ul. Młyńska 4,  

2. Przekazać wniosek do Wydziału 
Kształtowania Środowiska, by przesłał 
informację o planowanym spotkaniu do 
organizacji pozarządowych działających 
w zakresie ekologii i ochrony zdrowia 
oraz sprawdził czy ten termin spotkania 
jest dogodny dla organizacji z uwagi na 
rozpoczynający się okres wakacyjny. 

załatwione WPS przesłał stosowne 
pismo do WKŚ w dniu 
20.05.2010r. 
 

 
 
 
Kolejne spotkanie zespołu: 16.06.2010r. oraz 30.06.2010r. – temat spotkania: Omówienie 
projektu Programu Współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 
rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Agnieszka Lis 


