
Protokół spotkania z Zespołu Doradczego ds. Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z dn. 11.05.2011 r. 

 
W dniu 11 maja 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Katowice odbył się Zespół 
doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w którym udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawiciele katowickich organizacji 
pozarządowych. 
Ze strony Urzędu Miasta Katowice w Zespole udział wzięli : 
 

1) Pan Michał Luty – Wiceprezydent Miasta Katowice, 
2) Pani Małgorzata Moryń - Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
3) Pani Jolanta Wolanin – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, 
4) Pani Marta Białowąs – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

 
Ze strony katowickich organizacji pozarządowych udział wzięli: 

1) Pani Aneta Hanf – Katolicka Fundacja Dzieciom 
2) Pani Agnieszka Zyzak - Katolicka Fundacja Dzieciom 
3) Pani Jolanta Sikora – Fundacja „Pomoc Dzieciom Śląska” 
4) Pani Gabriela Lipińska – Śląski Zarząd Okręgowy PCK 
5) Pan Adrian Kowalski – Fundacja Pomocy dzieciom „Ulica” 
6) Pan Krzysztof Śnioszek – Stowarzyszenie „Szansa dla każdego” 
7) Pan Krzysztof Drzewiecki – Wspólnota Dobrego Pasterza 
8) Pani Wioletta Iwanicka – Richter - Wspólnota Dobrego Pasterza 
9) Pani Monika Bajka – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Dom Aniołów 

Stróżów” 
10) Pan Grzegorz Wójkowski – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” 
11) Pani Ewa Dudkiewicz – Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis” 
12) Pan Ludwik Zogała - Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis”. 
 
 
Zespół rozpoczęła powitaniem oraz przedstawieniem harmonogramu spotkania Pani 
Małgorzata Moryń – Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Katowice, która: 
a) omówiła terminy spotkań branżowych zespołów doradczych, 
b) powiadomiła o prowadzonym naborze do komisji konkursowej „Prowadzenie 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – termin naboru 
16.05.2011 r., 

c) powiadomiła uczestników o planowanym szkoleniu dla organizacji pozarządowych,  
w związku z nowym wzorem oferty, sprawozdania i umowy, 

d) zachęciła uczestników do wzięcia udziału w grze miejskiej Pt.: „Kim jest W?”, która 
odbędzie się 26 maja 2011 r. w ramach organizowanej w mieście Katowice 
konferencji „ Wolontariat szansą na aktywizację społeczności lokalnych”, 

e) przedstawiła krótkie wnioski z raportu dot. funkcjonowania programu „Nas Troje  
i więcej”. 

 
Następnie Pan Wiceprezydent Michał Luty zapytał, czy mogą być poruszane także inne 
tematy na zespołach doradczych, dotyczące np. promocji miasta, współpracy 
międzynarodowej. Zaprosił także wszystkich zebranych do projektu: „Katowice bramą 
Węgier do Polski” oraz na koncert grupy węgierskiej, który odbędzie się 16.06.2011 r. 
 



Pan Krzysztof Śnioszek ze Stowarzyszenia „Szansa dla każdego” zaproponował także 
zmianę nazw zespołów na zespoły doradczo – inicjatywne oraz wysunął postulat 
utworzenia zespołu ds. edukacji, gdyż bardzo wiele organizacji w mieście działa w tym 
zakresie. 
 
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że zespoły działają przy 
Prezydencie Miasta Katowice, a wnioski z nich są przedstawiane wiceprezydentom 
resortowym. 
 
Następnie zaczęto omawiać stan przygotowań do Katowickiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych, który odbędzie się 02-03.09.2011 r.  
Pani Monika Bajka ze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Dom Aniołów Stróżów” 
przedstawiła koncepcję KDzOP: 
- 02.09.2011 odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli świata biznesu, mediów, 
środowiska naukowego, przedstawicieli samorządu i samych organizacji pozarządowych, 
pod roboczym tytułem „Po co nam NGO?”, 
- 03.09.2011 r. w parku przy lotnisku Muchowiec, na Dolinie Trzech Stawów odbędzie  
się piknik organizacji. Będzie miasteczko tematyczne, scena na występy. Na zakończenie 
pikniku odbędzie się koncert. 
W najbliższym czasie zostanie do organizacji zostanie rozesłany formularz zgłoszeniowy. 
 
Pan Wiceprezydent Michał Luty zaproponował, aby z budżetu Wydziału Promocji 
wydrukować ulotki i plan miasteczka. 
 
Pan Adrian Kowalski z Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” poprosił o maila z informacją  
i formularzem zgłoszeniowym. Zadeklarował również, że może użyczyć autobusu 
promującego imprezę oraz wolontariuszy. 
 
Pani Wioletta Iwanicka – Richter ze Wspólnoty Dobrego Pasterza, zapytała,  
czy jest przewidziana mała gastronomia oraz czy NGO będą mogły sprzedawać swoje 
wyroby. 
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że merytorycznie  
nie widzi przeszkód, trzeba spełnić tylko wymogi formalne i higieniczne dot. sprzedaży 
wyrobów gastronomicznych.  
 
 
Pan Krzysztof Śnioszek ze Stowarzyszenia „Szansa dla każdego” zaproponował 
przeniesienie Dnia Organizacji także na poziom dzielnic i osiedli. 
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że można rozważyć 
włączenie lokalnych organizacji w obchody Dni Sąsiada, które są organizowane  
w mieście na przełomie maja i czerwca. 
 
Pan Grzegorz Wójkowski – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” zapytał,  
na jakim etapie jest powołanie Powiatowej Rada Pożytku Publicznego?  
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że obecnie czekamy  
na publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W związku  
z pytaniami dot. funkcjonowania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi po ukonstytuowaniu się Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, Pani 
Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech, wyjaśniła, że Zespół będzie działał dalej, 
gdyż skład Rady jest określony zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego  



i o wolontariacie, natomiast na zespół doradczy może przyjść każdy przedstawiciel 
organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.  
 
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech w związku z raportem dot. Programu 
„Nas Troje i więcej” poruszyła także kwestię „tajemniczego klienta” i tego, czy Urząd 
może stosować takie praktyki wobec organizacji. Kwestia ta nie została rozstrzygnięta. 
 
Pan Krzysztof Śnioszek ze Stowarzyszenia „Szansa dla każdego” przekazał swoje uwagi 
dot. przekazywania uchwał do konsultacji organizacjom pozarządowym. Według Pana 
Krzysztofa Śnioszka Platforma Konsultacji Społecznych nie spełnia swojej funkcji.  
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech odpowiedziała, że sprawdzi jak działa  
w praktyce Platforma Konsultacji Społecznych. 
 
Pan Krzysztof Śnioszek zwrócił także uwagę, że trzeba informować mieszkańców  
o inicjatywie uchwałodawczej, jaką posiadają. Zwrócił się także z prośbą do uczestników 
spotkania o podpisanie wniosku o zmniejszenie liczby mieszkańców potrzebnych  
do wniesienia inicjatywy uchwałodawczej. 
 
Pani Wioletta Iwanicka – Richter ze Wspólnoty Dobrego Pasterza, poruszyła także 
kwestię zasad użyczenia lokali od Miasta, zasadne byłoby stworzenie takiego regulaminu. 
Część organizacji dostaje dotację od Miasta na czynsz, który i tak potem musi zwrócić 
Miastu.  
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech zwróciła uwagę, że taki regulamin 
istnieje i jeśli organizacja realizuje zadanie, program, który został uchwalony uchwałą 
Rady Miasta to wtedy jest to użyczenie. Jeśli jest inaczej to wtedy jest to najem lokalu. 
 
Pani Ewa Dudkiewicz ze Śląskiej Fundacja Obywatelska „Lex Civis” zapytała  
jak wygląda podatek od nieruchomości użyczonej? 
Pan Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” 
zaproponował, że sporządzi raport na temat jak wiele organizacji, mających lokal  
z zasobów Miasta płaci czynsze z dotacji.  
Pani Naczelnik Małgorzata Moryń – Trzęsimiech poprosiła o pismo w tej sprawie. 
 
Z uwagi na brak dalszych pytań, na tym spotkanie zakończono. 
 
 
 
 


