Czerwionka-Leszczyny, 08.12.2015 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach w dniu 8 grudnia 2015 r.
W dniu 8 grudnia 2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się posiedzenie
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Obecni na spotkaniu wg załączonej listy obecności.
Tematyka posiedzenia:
1) Omówienie tematu gospodarki odpadami przez organizacje pozarządowe oraz
odpłatności za odbiór odpadów.
2) Omówienie dalszego przebiegu sprawy dot. wniosku stowarzyszenia Grupy
Biegowej Luxtorpeda o zmianę zapisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3) Omówienie dalszego przebiegu sprawy dot. ewentualnego rozpoczęcia debaty w
zakresie budżetu partycypacyjnego.
4) Omówienie planów na 2016 r. dot. działalności Centrum Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Społecznej oraz współpracy z GRDPP.
5) Sprawy bieżące.
Ustalenia:
1. Zaproszony przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny –
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Pani Elżbieta Student przedstawiła
informację nt. zapisów ustawowych związanych z gospodarką odpadami
podkreślając, że każdy wytwarzający odpady ma obowiązek za nie płacić. Ustawa
nie przewiduje ulg i zwolnień w tym zakresie. Jeżeli organizacja pozarządowa
posiada siedzibę w budynku nie będącym jej własnością, wówczas odpłatność za
odpady ponosi właściciel bądź administrator budynku. Organizacja ustala zasady z
wynajmującym. W przypadku organizacji imprez, festynów, festiwali sprawę
odpadów reguluje uchwała o porządku i czystości w gminie. Organizacja dokonuje
uzgodnień w tym zakresie z Zarządem Dróg i Służb Komunalnych. Poruszono
również sprawę ograniczenia odbioru bioodpadów do 3 worków jednorazowo.
Rada Miejska uchwałą może ten zapis zmienić, jednak zwiększenie ilości odbioru
bioodpadów wpłynie na zwiększenie stawki od mieszkańca.
2. Pani Jolanta Szejka przedstawiła informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu na której komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek Grupy Biegowej
Luxtorpeda o zmianę zapisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uzasadniając swoją decyzję komisja przedstawiła
wyliczenie i zakres pomocy dla w/w stowarzyszenia ze strony gminy, z którego
wynika, że obecny wariant jest korzystniejszy dla GB, oczywiście pod warunkiem,
że będzie kontynuowany.
3. Pani Jolanta Szejka przedstawiła informację dot. dyskusji na sesji Rady Miejskiej nt.
budżetu partycypacyjnego. Rozpoczęcie prac w tym temacie planuje się w 2016
roku.
4. Burmistrz Gminy i Miasta ogłosił konkurs na prowadzenie w 2016 roku Centrum
Organizacji Pozarządowych. W ramach COP w przyszłym roku będzie

zorganizowanie II Gminnego Zjazdu Seniora, II Festiwalu Organizacji
Pozarządowych i II Dnia Wolontariusza. Ofertę wspólną planują złożyć organizacje,
które aktualnie prowadzą COP. Przedstawiciele GRDPP wysoko ocenili pracę tych
organizacji.
5. W sprawach bieżących poruszono następujące tematy:
a) w dniu 10.12.2015 r. (czwartek) od godz. 15:00 w COP odbędzie się szkolenie z
zakresu zmian w ustawie o rachunkowości. Jest to jedna z najważniejszych zmian, która
obejmuje sektor organizacji pozarządowych. Omówione zostaną wszystkie uproszczenia
dot. zmian tegorocznych jak również zmian związanych z jednostkami mikro
wprowadzonych w roku ubiegłym.
b) w dniu 15.12.2015 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dot. realizacji
projektów rewitalizacyjnych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Przewidziana
jest dyskusja dotycząca ustalenia zakresu projektów możliwych do przeprowadzenia w
obszarach rewitalizowanych Czerwionki-Leszczyn. Na przedmiotowym spotkaniu Pan
Marcin Stempniak zaprezentuje i omówi również cele i założenia ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Śląskiego naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W drugiej części spotkania zaplanowano
natomiast warsztat roboczy dla zainteresowanych organizacji pozarządowych, które
wspólnie planują opracowanie partnerskiej oferty do rządowego programu FIO 2016 w
zakresie promocji i upowszechniania gminnego wolontariatu.
c) Pan Marcin Stempniak przedstawił informację o ogłoszonym przez Zarząd
Województwa Śląskiego naborze kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Śląskiego oraz możliwości zgłaszania kandydatów do
wskazanego gremium na szczeblu regionalnym do dnia 17 grudnia br.
d) przeprowadzono dyskusję na temat trwających konsultacji projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025,
jednakże nich z obecnych na posiedzeniu członków rady nie zgłaszał żadnych uwag w
przedmiotowej sprawie.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach
Marcin Stempniak

