Czerwionka-Leszczyny, 08.09.2015 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach w dniu 8 września 2015 r.
W dniu 8 września 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 wniosku Grupy Biegowej Luxtorpeda w sprawie zmiany zapisów
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2) Omówienie sposobu konsultowania projektów uchwał, w tym dyskusja nt. Projektu
uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty.
3) Omówienie zmian do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz ustawy o fundacjach w tym szczególności zmiany zapisów dot. funkcjonowania
rad działalności pożytku publicznego
4) Propozycja organizacji szkolenia dla zainteresowanych NGO w zakresie
najbliższych konkursów z RPO WŚL 2014-2020 i PO FIO 2016
5) Propozycja organizacji spotkania z nowo wybranym Pełnomocnikiem do spraw
Społecznych
6) Sprawy bieżące
Ustalenia:
1. Zaproszony przedstawiciel Grupy Biegowej Luxtorpeda Michał Toman przedstawił
wniosek 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 tzn wykreślenia zapisu z § 1 ust. 4 pkt 2 mówiącego o tym,
że klub sportowy ubiegający się o wsparcie finansowe powinien być członkiem
właściwego polskiego związku sportowego i brać udział w zorganizowanym
współzawodnictwie sportowym. Zapis ten wyklucza młode i małe kluby sportowe w
ubieganiu się o dotacje z Gminy. Koszty zgłoszenia zawodników do PZLA
(Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) wyniosłyby ok. 1000 zł, zawodnicy są w wieku
7-14 lat, a dopiero w wieku 14 lat i powyżej są organizowane pierwsze zawody
lekkoatletyczne. Zmiana tego zapisu dałaby drogę do spokojnego szkolenia
młodych ludzi zanim wejdą w wiek, który pozwoli im na start w profesjonalnych
zawodach. Takie rozwiązanie otworzy możliwość szkolenia dzieci i młodzieży
przezm.in. stowarzyszenie BASKET. Przedstawiciele GRDPP jednogłośnie poparli
wniosek GB Luxtorpeda. Ustalono, że wniosek wraz z pozytywną opinią GRDPP
stowarzyszenie przedstawi Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Przewodniczącemu
Rady Miejskiej.
2. Po wejściu w życie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego
i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekty uchwał
są bezpośrednio z wydziałów kierowane drogą mejlową na adres
grdpp@czerwionka-leszczyny.com.pl. Każdy z członków Rady posiada dostęp do
skrzynki pocztowej i indywidualnie można zgłaszać uwagi do przedstawianych
projektów uchwał. Ostatni projekt uchwały dotyczył wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i termin
zgłaszania uwag minął 2 września br. jednak członkowie rady wyrażają konieczność
wyjaśnienia kwestii związanych z odbiorem odpadów ze stowarzyszeń jak również z
imprez, festynów organizowanych przez stowarzyszenia, ustalania dla nich
wysokości opłat. Ustalono, że na następne posiedzenie Rady zostanie zaproszona
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami. Członkowie Rady mają
przesyłać na w/w skrzynkę pocztową konkretne pytania odnośnie odpadów, które
zostaną przekazane Pani Naczelnik.
3. Przewodniczący Rady Pan Marcin Stempniak omówił zmiany do ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.
Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP 25 sierpnia br. Główne zmiany
dotyczą wykorzystania środków z 1 %, powoływania i funkcjonowania rad
działalności pożytku publicznego oraz udostępniania informacji publicznej.
Ustalono, że w tym temacie zostanie zorganizowane szkolenie dla organizacji
pozarządowych.
4. Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej organizuje w dniu 14
września 2015 roku spotkanie z organizacjami pozarządowymi. W trakcie spotkania
zostanie przedstawiona informacja na temat najbliższych konkursów z RPO WŚL
2014-2020 i PO FIO 2016.
5. Od 1 września 2015 w strukturach Urzędu działa Pełnomocnik do spraw
Społecznych Pani Aleksandra Chudzik, która w zakresie zadań na wykonywanym
stanowisku zajmuje się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi. Pani
Pełnomocnik przyjęła zaproszenie i zapowiedziała udział w spotkaniu z
organizacjami w dniu 14 września br. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do
przedstawienia przez UGiM założeń do projektu Programu współpracy na 2016 rok.
6. W sprawach bieżących poruszono następujące tematy:
a) informowania mieszkańców na spotkaniach z Burmistrzem o funkcjonowaniu GRDPP.
Informacja taka była przekazywana na zebraniach z mieszkańcami.
b) w ramach wsparcia i zaangażowania organizacji pozarządowych w 2016 roku
proponuje się zorganizowanie II Festiwalu Organizacji Pozarządowych i II Gminnego
Zjazdu Seniorów (wniosek zgłoszony przez Pana Marcina Stempniaka). Propozycja
członków Rady – kontynuacja przedsięwzięć w ramach działalności COP.
c) wprowadzenia w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny budżetu obywatelskiego
(wniosek zgłoszony przez Panią Agnieszkę Warzecha). Propozycja Przewodniczącego
Rady Pana Marcina Stempniaka: zorganizowanie spotkania z radnymi, sołtysami,
przewodniczącymi rad dzielnic na których eksperci z miast, które wprowadziły budżet
obywatelski przedstawią swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem i jego
funkcjonowaniem. Proponuje się zaprosić przedstawicieli z Rybnika i Dąbrowy Górniczej.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach
Marcin Stempniak

