
Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Notatka ze spotkania
 w dniu 30.06.2010r.

Spotkanie: Zespół doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Cel: Propozycje  zmian  w  Programie  Współpracy  Miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok

Termin  i  miejsce  spotkania:  30  czerwca 2010r.,  godz.  11.00,  Urząd  Miasta  Katowice, 
ul. Młyńska 4, sala nr 315

Uczestnicy spotkania:

L.p Imię i nazwisko Wydział UM/Organizacja pozarządowa
1 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

2 Katarzyna Stolecka - Szymoszek Referat  ds.  Organizacji  Pozarządowych/Wydział  Polityki 
Społecznej

3 Anna Kruczek Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

4 Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów”

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

6 Maciej Smykowski Fundacja „Piaskowy Smok”

7 Krzysztof Hołyński Stowarzyszenie  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych 
„MOST”

8 Ewa Cafur Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”

9 Grzegorz Wójkowski Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”

10 Ewa Dudkiewicz Śląska Fundacja Obywatelska „Lex Civis”

11 Krystyna Gwizdoń Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - Chorzów

Uczestnicy  spotkania  omówili  zaproponowany  przez  Wydział  Polityki  Społecznej  UM 
Katowice projekt Programu współpracy na 2011 rok. W szczególności skoncentrowali się na 
następujących punktach w/w programu:
1. cel główny i cele szczegółowe programu (§ 2 i 3 projektu Programu)  – przedstawiciele 
organizacji zaproponowali zaakcentowanie w ramach celu głównego kwestii wzmocnienia roli 
i  udziału  organizacji  pozarządowych  oraz  uwzględnienie  celu  szczegółowego,  jakim  jest 
współrealizacja działań prowadzonych przez samorząd,
2. realizatorzy  programu (§  5 ust  3a projektu  Programu) –  zaproponowano następujący 
zapis:„przygotowania projektu Programu Współpracy oraz przeprowadzanie we współpracy z 
wydziałami merytorycznymi konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy”,
3. współpraca finansowa – zaproponowano dodanie zapisu do § 7 ust 6 pkt 2) - „w tym na 
pokrycie  kosztów  inwestycyjnych”  oraz  dodanie  do  Programu  na  2011r.  dwóch  nowych 
zapisów - pierwszego dotyczącego inicjatywy lokalnej,  a  drugiego dotyczącego udzielania 
pożyczek dla organizacji pozarządowych,
4. współpraca pozafinansowa  § 8 ust 1 - postulowano, aby wrócić do zapisu w ramach 
sfery  informacyjnej  -  „konsultowanie  projektów  uchwał  Rady  Miasta  z  zakresu  polityki 
społecznej  z  organizacjami  pozarządowymi”,  a  także  rozszerzyć  go  o  konsultowanie 
wszystkich  uchwał  przez  wydziały  merytoryczne  UM  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi,
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5. zadania priorytetowe  (§ 9) – 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,
6. zakres przedmiotowy – zaproponowano, aby:
-  w  §  10  ust.1  pkt  1)  dodać  zapis  dotyczący programów  profilaktycznych  (np.  na  rzecz 
prowadzenia pracy ulicznej),
- w § 10 ust.1 pkt 7b) rozszerzyć zapis o „zrównoważony rozwój”
- w § 10 ust.1 pkt 9)  dodać zapis „wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych”,
7. sposób 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.  Ponadto  zaproponowano,  aby  dokonywać  dodatkowo  oceny  mierników 
bardziej jakościowych (np. opinie/uwagi zebrane w ciągu roku dotyczące realizacji Programu, 
ankiety wysłane do organizacji)  oraz  zlecić  ocenę Programu profesjonalnemu podmiotowi 
zewnętrznemu (tak, aby ta ocena nie była jednostronna).
8. informacja  o  sposobie  tworzenia  Programu  oraz  o  przebiegu  konsultacji  – 
postulowano zmianę treści   § 14 ust.6 na następującą: „Mogą być organizowane spotkania 
robocze  organizacji  pozarządowych  z  udziałem  przedstawicieli  Miasta  Katowice  celem 
omówienia zmian w Programie”.

      W drugiej części spotkania poruszono temat powołania w Katowicach Powiatowej 
Rady Pożytku Publicznego. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice – Pani 
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech omówiła praktyki w tym zakresie dwóch miast – Poznania 
oraz  Lublina  oraz  zaproponowała  zebranym  zastanowienie  się  nad  tym,  który  sposób 
powołania Rady byłby ich zdaniem bardziej adekwatny dla Katowic. 
Ponadto  zadeklarowała,  że  w  najbliższym  czasie  zostanie  wysłana  droga  e-mailową 
informacja o tym, że Wydział  Polityki  Społecznej  zbiera wnioski i  propozycje organizacji 
pozarządowych dotyczące  sposobu wyboru  członków do Powiatowej  Rady,  proponowanej 
liczby członków, zasad funkcjonowania Rady itp.

Wnioski:
1) Uwagi  zgłoszone  na  spotkaniu  zostaną  rozpatrzone  i  wprowadzone  do  projektu 

Programu na 2011r.
2) Postulowano,  żeby  ożywić  Platformę  Konsultacji  Społecznych  w  Katowicach, 

zachęcić mieszkańców do korzystania z niej.
3) Proponowano,  żeby  rozpocząć  prace  związane  z  powołaniem  Powiatowej  Rady 

Pożytku Publicznego – tak, aby  w miesiącu październiku b.r. powstał projekt uchwały 
dotyczącej sposobu i trybu jej powołania.

Termin kolejnego posiedzenia zespołu wstępnie ustalono na wrzesień 2010r. - dokładna data 
zostanie podana w późniejszym terminie.

Sporządziła: Katarzyna Stolecka-Szymoszek


