
NOTATKA Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DORADCZEGO DS. WSPÓŁP RACY Z 
ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI Z DN. 12.10.2010 R. 

 

 W dniu 12 października 2010 r. o godz. 12 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło  

się spotkanie Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawiciele katowickich 

organizacji pozarządowych. 

 
LP. IMI Ę I NAZWISKO NAZWA INSTYTUCJI / ORGANIZACJI 

1 Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice 

2 Małgorzata Moryń -Trzęsimiech Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

3 Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

4 Marta Białowąs Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

5 Irena Fugalewicz Fundacja dla Śląska 
6 Klaudia Grzelak Fundacja „Piaskowy Smok” 

7 Anna Kruczek Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

8 Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich 
Opiekunów i Przyjaciół 

9 Grzegorz Wujkowski Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 

10 Ewa Cofur Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 

11 Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM 
ANIOŁÓW STRÓŻÓW” 

12 Marcin Smala Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  

13 Stanisław Kokier Katowickie Stowarzyszenie Trzeżwościowe „Jędruś” 

14 Marian Nowak Katowickie Stowarzyszenie Trzeżwościowe „Jędruś” 

 
 
PRZEBIEG: 
 
I.  Na wstępie Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna przywitała 

przybyłych gości oraz podziękowała wszystkim organizacjom za aktywną współpracę  

przy konsultacjach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2011.”, wyrażając nadzieję, że skonsultowany Program będzie jeszcze lepiej służył 

obopólnej, zgodnej współpracy, gdyż większość uwag i poprawek zgłoszonych w toku 

konsultacji została uwzględniona. 

II.  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech omówiła 

dokładnie uwagi wniesione w trakcie konsultacji, które odbywały się od dnia 13.05.2010  

do 31.07.2010 r. za pośrednictwem strony internetowej Miasta. 

 

 
Propozycje do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 

 



Propozycje/uwagi do projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok” wniesione w okresie 13.05.2010r. do 30.07.2010 r. za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz na 2 spotkaniach zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (16.06.2010r. oraz 30.06.2010r.). 
 
Lista osób/organizacji, które wzięły udział w konsultacjach Programu na 2011 rok 
 

1. Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 
2. Ewa Cofur – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 
3. Ewa Dudkiewicz – Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS 
4. Krystyna Gwizdoń – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Chorzów 
5. Krzysztof Hołyński – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 
6. Tomasz Kołodziejczyk – Kampania Przeciw Homofobii 
7. Anna Kruczek – Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 
8. Łukasz Lamża – Towarzystwo Metafizyczne im. A.N.Whiteheada 
9. Ewa Pytasz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
10. Maciej Smykowski – Fundacja „Piaskowy Smok” 
11. Grzegorz Wójkowski - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES 

 

L.p. Propozycje/uwagi organizacji 
pozarządowych 

Propozycje Miasta Katowice 

1. 

Wstęp 
„Rada Miasta Katowice przyjmując niniejszy dokument, 
deklaruje wolę kontynuowania współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie...” 

Uwzględniono. 
Zmiana porządkowa. 
Dopisano tekst zaznaczony drukiem pochyłym 

2. 

§ 1  
ust. 1- dopisać: „Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie…” 

Uwzględniono. 
Zmiana porządkowa. 
Dopisano tekst zaznaczony drukiem pochyłym 

3. 

§ 2 ust. 1 - zmiana w zapisie celu głównego – 
zaakcentowanie kwestii wzmocnienia roli i udziału 
organizacji pozarządowych  

Uwzględniono.  
Cel główny otrzymał następujące brzmienie: 
Celem głównym Programu jest określenie (takich) 
zasad i form współpracy Miasta Katowice  
z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę 
organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą 
ich skuteczność i efektywność oraz jakość 
prowadzonych przez nich działań 

4. 

§ 2 ust. 2 – usuniecie zapisów celów szczegółowych - 
pkt. 2 – tworzenie warunków do zwiększenia 
aktywności społecznej 
pkt. 5 – uzupełnienie działań miasta w zakresie  
nie obejmowanym przez struktury samorządowe 

Uwzględniono. 
Zmiana porządkowa. 

5. 

§ 2 ust. 2 – cele szczegółowe 
uwzględnienie celu szczegółowego, jakim jest 
współrealizacja działań prowadzonych przez samorząd 

Uwzględniono. 
Cel ujęty w pkt 8) 
„wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych  
we współrealizacji zadań publicznych przez 
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań”  

6. 

§ 4 - Realizatorzy Programu  – dodać podpunkt: 
„przygotowania projektu Programu Współpracy oraz 
przeprowadzenie konsultacji we współpracy  
z wydziałami merytorycznymi w trybie art. 5 ust 5 
ustawy” 

Uwzględniono. 
§ 4 pkt 1 pkt 3a) 

7. § 7 - Współpraca pozafinansowa  
ust. 1 pkt. 4 ) wrócić do zapisu w ramach sfery 

Uwzględniono. 
Zapis w treści Programu odnosi się do konsultacji 



informacyjnej o konsultowaniu uchwał Rady Miasta 
Katowice w zakresie polityki społecznej  
z organizacjami pozarządowym, a także rozszerzyć  
go o konsultowanie wszystkich uchwał przez wydziały 
merytoryczne UM Katowice z organizacjami 
pozarządowymi, 

projektów uchwał Rady Miasta Katowice z zakresu 
polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi. 
Jednocześnie przyjęto Uchwałę Rady Miasta 
LXII/1259/10 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego 

8. 

§ 8 Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania 
publiczne w 2011 roku. 
 
Dodać zapis o priorytecie zadania w zakresie promocji  
i organizacji wolontariatu w związku z Europejskim 
Rokiem Wolontariatu – propozycja ze spotkania w dniu 
16.06.2010r. 
Na spotkaniu w dniu 30.06.2010r. - stwierdzono,  
że lepszym rozwiązaniem w 2011r. byłoby 
wymienienie wszystkich zadań z katalogu 
wymienionego w § 10 jako zadań priorytetowych,  
a dopiero w latach późniejszych wyszczególnienie 
jednego lub kilku, ale w oparciu np. o diagnozę 
społeczną, 

Uwzględniono. 
 

9. 

§ 8  
– dodać zapis dotyczący programów profilaktycznych 
(np. na rzecz prowadzenia pracy ulicznej – interwencji 
kryzysowej) 

Uwzględniono. 
§ 8 ust. 3 pkt. 1j) dopisano 
„j) realizowanie programów profilaktycznych”. 

10. 

§ 8 ust. 3 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym pkt 3) – uzupełnić zapis o kwestię 
dotyczącą przeciwdziałania HIV/AIDS 
 

Uwzględnione. 
§ 8 ust. 3 pkt 3c) – uzupełniono zapis: 
„c) prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży,  a także 
działań na rzecz dzieci uczestniczących  
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 
wychowawczych i socjoterapeutycznych” 

11. 
§ 8 ust 3 pkt. 7) ekologia i ochrona środowiska  
lit b) – uzupełnić zapis o „i zrównoważonego rozwoju” 

Uwzględniono. 
§ 8 ust 3 pkt. 7 b) współdziałanie w realizacji 
ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju, 

12. 

§ 8 ust. 3 pkt 9) aktywizacja społeczności lokalnych  
i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz 
świadomości prawnej obywateli  
 
- dodać zadania szczegółowe 
a) edukacja obywatelska, 
b) wspieranie biur pomocy prawnej dla obywateli, 
c) wspieranie akcji społecznych podnoszących 
świadomość obywatelską, 
d) wspieranie działań upowszechniających wiedzę  
o samorządzie terytorialnym i partycypacji społecznej. 

Uwzględniono. 
 

13. 

§ 10 - Sposób oceny realizacji programu  
 
- w zakresie ewaluacji Programu współpracy 
zaproponowano dodanie nowych mierników np. liczba 
konsultacji projektów uchwał w danym roku z 
organizacjami pozarządowymi, liczba i rodzaj uwag 
dotyczących bieżącej realizacji Programu 
w danym roku, 

Uwzględniono. 
ł) liczba konsultacji projektów uchwał  

w danym roku z organizacjami 
pozarządowymi  

m) liczba i rodzaj uwag dotyczące bieżącej 
realizacji Programu 

 

14. § 13 ust. 2 – uzupełnić zapis o: „W skład komisji Uwzględniono. 



konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice, w zależności 
od rodzaju zadania”. 

15. 

§ 12 - informacja o sposobie tworzenia Programu oraz  
o przebiegu konsultacji  
 
Dodanie zapisu: „Mogą być organizowane spotkania 
robocze organizacji pozarządowych z udziałem 
przedstawicieli Miasta Katowice celem omówienia 
zmian w Programie.” 

W tej części Programu każdorazowo będzie ujmowana 
informacja dotycząca sposobu tworzenia 
i konsultowania Programu w danym roku . 
W kolejnych latach będzie uzgadniany  
z organizacjami pozarządowymi sposób tworzenia 
projektu Programu na rok następny, np. poprzez 
organizowanie spotkań roboczych.  
Po uzgodnieniu treści projektu Program będzie 
poddawany konsultacjom  w trybie Uchwały Rady 
Miasta LXII/1259/10 z dnia 26 lipca 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego.  

16. 

§ 8 ust. 3 pkt. 8 – promocja i organizacja wolontariatu: 
  
- dodać zadania szczegółowe 
a) edukacja na temat wolontariatu, 
b) promocja wolontariatu w szczególności młodzieży  
i osób starszych, 
c) wspieranie wolontariatu w Urzędzie Miasta  
i podległych mu jednostkach oraz działań zmierzających 
do organizacji wolontariatu w przedsiębiorstwach  
i organizacjach pozarządowych, 
d) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych. 

Uwzględniono częściowo 
Dopisano podpunkt a) oraz b).   
8) promocja i organizacja wolontariatu. 
a) edukacja na temat wolontariatu, 
b) promocja wolontariatu w szczególności młodzieży  
i osób starszych, 
 
Nie uwzględniono podpunktu c) i d). 
 

17. 

§ 2 ust. 2 pkt 13) - dodać nowy cel szczegółowy 
„prowadzenie nowatorskich działań z zakresu nauki, 
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  
i wychowania.” 

18. 
§ 4 - Realizatorzy Programu   
– dopisać nowego realizatora - Wydział Edukacji  
(w związku z propozycją realizacji nowego zadania) 

19. 

§ 8 ust. 3 -dodać nowy punkt: 
„10. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata 
 i wychowanie: 

1) działalność edukacyjna i oświatowa na rzecz 
dzieci i młodzieży, 

2) inicjatywy środowisk akademickich  
i naukowych mające na celu podwyższenie 
jakości usług edukacyjnych z zakresu 
szkolnictwa wyższego, 

3) prowadzenie programów skierowanych  
do studentów związanych z rozwojem 
edukacyjnym i naukowym oraz rozwojem 
kariery.” 

Nie uwzględniono. 
 
Działalność edukacyjna i wychowawcza w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto Katowice realizowana jest w sposób sprawny                    
i efektywny. Prócz zadań dydaktyczno-
wychowawczych wynikających z bieżącej 
działalności placówek, podejmowanych jest wiele 
nowatorskich rozwiązań doskonale uzupełniających 
statutową działalność instytucji edukacyjnych.  
Katowickie szkoły wykazują dużą aktywność  
w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, 
korzystając z programów Comenius, Leonardo  
da Vinci, e-Twinning, Młodzież w działaniu, a także 
licznych projektów, dotyczących wyrównywania 
szans edukacyjnych uczniów oraz wzmocnienia 
atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół  i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe,  
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

20. 

§ 6 – Współpraca pozafinansowa 
- ust. 6 lit b) – zapis „Dotacje (…)mogą zostać 
wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów 
związanych z realizowanym zadaniem”, uzupełnić o:  
„w tym na pokrycie kosztów inwestycyjnych” 
- dodać zapis dotyczący inicjatywy lokalnej oraz 
udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 

Nie uwzględniono.  
Możliwość finansowania nowych wydatków 
uzależniona jest od założeń budżetowych państwa,  
co przekłada się na sytuację finansową Miasta 
Katowice. 
Odnośnie inicjatywy lokalnej ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje sferę 
zadań oraz tryb występowania z wnioskami w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

21. § 8 ust. 3 pkt 9) - dodać zapis  
„działania mające na celu przeciwdziałanie 

Nie uwzględnione. 
Dodanie w § 8 ust. 3 pkt 9) aktywizacja społeczności 



dyskryminacji oraz jej skutków ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.” 

lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego 
oraz świadomości prawnej obywateli litery c) 
wspieranie akcji społecznych podnoszących 
świadomość obywatelską - jest pojęciem szerokim  
i obejmuje swym zakresem działania mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

22. 

§ 10 - Sposób oceny realizacji programu  
 
- dodać zapis o zlecaniu oceny Programu 
profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu 

Nie uwzględniono. 
W związku z ograniczonymi środkami finansowymi 
spowodowanymi kryzysem ekonomicznym ustalono  
wytyczne do projektu budżetu na 2011 rok, zgodnie  
z którymi kwoty planowane na rok następny należało 
ująć na poziomie roku 2010. Wprowadzenie 
zaproponowanego zapisu rodziłoby skutki finansowe 
po stronie wydatków, w związku z wytycznymi 
należałoby zmniejszyć środki na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe celem 
wygospodarowania środków na zlecenie oceny 
Programu. 
Jednocześnie zgodnie z propozycjami organizacji 
pozarządowych zwiększa się liczba mierników 
efektywności Programu. 

 
 
Pani M. Bajka zapytała czy w ofertach mimo wszystko można ujmować koszty inwestycyjne. 

Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech 

udzieliła odpowiedzi twierdzącej, gdyż ustawa, która jest szerszym aktem prawnym 

przewiduje taką możliwość, natomiast miasto Katowice z uwagi na ograniczone środki 

finansowe nie będzie finansowało takich działań. 

 Po dokonanej prezentacji Pani Naczelnik zachęciła zebranych do zgłaszania uwag, natomiast 

nikt z zebranych nie miał zastrzeżeń do przedstawionych propozycji zmian w Programie 

współpracy na 2011r. 

III. W związku z tym omówiono następny punkt spotkania, który dotyczył Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna przedstawiła podstawy 

prawne powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pani Pani Małgorzata Moryń – 

Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła dotychczasowe działania 

w celu powołania RDZPP. Po wniosku 10 katowickich organizacji pozarządowych  

o utworzenie Rady, został ogłoszony nabór na członków rady działalności Pożytku 

Publicznego, który trwał do dnia 31 sierpnia 2010 r. Obecnie trwają prace  

nad przygotowaniem uchwały. 

Przedstawiony klucz doboru członków (branżowy) wzbudził dyskusję wśród zebranych 

organizacji. 

Pan Grzegorz Wujkowski ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy BONA FIDES – 

argumentował, że nie jest sprawiedliwym fakt, że w Radzie mogą zasiąść osoby, które  



nie uczestniczą aktywnie w zespołach doradczych. Byłoby dużą stratą gdyby w Radzie 

zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy BONA FIDES czy Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdyż organizacje te posiadają dużą wiedzę i doświadczenie 

we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, dlatego też prosi o weryfikację klucza. 

Pani Irena Fugalewicz  z Fundacji dla Śląska zwróciła uwagę na brak zgłoszeń z dziedziny 

kultury, problem niedoinwestowania organizacji zajmujących się działalnością kulturalną  

oraz brak współpracy między organizacjami działającymi na polu kultury. Ponadto dodała,  

że osoby, które będą zasiadały w Radzie powinny być wszechstronne, a nie ukierunkowane  

na jedną branżę. 

Pani Monika Bajka ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW 

STRÓŻÓW” zwróciła uwagę, że jest to rada eksperymentalna i powinna się składać z osób, 

które się angażują we współpracę z miastem Katowice. Ponadto powinna to być Rada 

ekspertów a nie branż. Powinno się ocenić przydatność osób do wykonywania zadań, 

określonych w ustawie, bo od poszczególnych dziedzin pożytku są branżowe zespoły 

doradcze. 

Pan Marcin Smala z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zwrócił uwagę, że powinno  

się patrzeć na zadania jakie Rada ma do wykonania, a zostały one określone ogólnie, a osoby 

z poszczególnych dziedzin pożytku mogą być zapraszane z głosem doradczym, gdy będzie 

taka potrzeba. 

Pani Klaudia Grzeczka z Fundacji Piaskowy Smok zwróciła uwagę, że współpraca dużej 

części organizacji ograniczona jest tylko do aplikowania o środki z Urzędu Miasta Katowice. 

Pani Anna Kruczek ze Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS wyraziła 

zdanie, że powinno się wziąć pod uwagę osoby, które aktywnie uczestniczyły w zespołach 

doradczych. 

Pan Andrzej Bogdanowicz ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane stwierdził, 

że trzeba zwrócić uwagę na ludzi, którzy reprezentują dane organizacje, bo to od nich będzie 

zależeć sprawne funkcjonowanie Rady.  

Dyskusję zakończyła Pani Krystyna Siejna – I Wiceprezydent Miasta Katowice deklaracją 

podjęcia dobrej decyzji, uwzględniającej uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


