Notatka ze spotkania w dniu 8 września 2015r.
Konsultacje branżowe w obszarze: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
W dniu 8 września 2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie branżowe organizacji
pozarządowych w sprawie konsultacji założeń do rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Przedmiotem spotkania były konsultacji upublicznionych za pomocą strony
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl proponowanych form współpracy oraz zadań zaproponowanych do zlecenia przez Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej.
W spotkaniu z ramienia organizacji pozarządowych udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: CSW Fight Boxing Dąbrowa
Górnicza, SRS Aktywna Dąbrowa, Extreme Live for Ride, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Klub Rowerowy Ghostbikers,
PZN Dąbrowa Górnicza, PCK Strzemieszyce, Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, Dąbrowski
Klub Bokserski, PZW Koło Nr 16, Stowarzyszenie „NEURON”, Fundacja Godne Życie, LKS Promień Strzemieszyce Małe, LKS Tęcza Błędów, UKS
„Przemsza”, Stowarzyszenie Odkrywamy Talenty, PTTK
Z ramienia Rady Miejskiej: Zbigniew Łukasik – Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Damian Rutkowski – Wydział Promocji, Kultury i Sportu oraz Magdalena Mike – Biuro Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.
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Szacowane środki, jakie
Wydział/Biuro planuje
przeznaczyć w budżecie na
2016 rok na realizację
zadania:

Termin ogłoszenie/ Warunki
szczególne
w ogłoszeniu o konkursie:

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej
poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza
szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 20.000 zł, środki
do dyspozycji 50.000 zł.

Listopad 2015r

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i
koszykówki poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza przedsięwzięć oraz programów szkoleniowych
promujących rozwój w/w dyscypliny ( w tym siatkówki
plażowej i streetballa ) bez możliwości udziału w
rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki
Siatkowej oraz Koszykówki.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 15.000 zł, środki
do dyspozycji 30.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin:
biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 40.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa,
windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych,
triathlonu

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 35.000 zł.

Listopad 2015r

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 30.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez,
zawodów i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w
ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie
Górniczej praw miejskich

Wielu oferentów

Kwota w trakcie uzgodnień ze
względu na nową propozycję
zadania

Listopad 2015r

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i
zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz
wschodnich sztuk walki.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 15.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportoworekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej akcji
„Lato” i „Zima” w mieście.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 50.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach
Dębowego Maj Festiwalu 2016 imprez, zawodów i pokazów
sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 30.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i
programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin
sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach,
rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki
sportowe.

Wielu oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł, środki
do dyspozycji 50.000 zł.

Listopad 2015r

Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji
sportowej.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji 120.000 zł

Listopad 2015r

Podczas spotkania strona pozarządowa przedstawiła wnioski ze spotkania branżowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, postulowano o:
1. Przesunięcie triatlonu z pozycji „Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych, triathlonu do pozycji” do pozycji
„Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo” oraz zwiększenie kwoty środków w w/w pozycji do 60.000 zł, jak
również zwiększenie limitu na wniosek do kwoty 15.000 zł (Odpowiedź Wydziału: zwiększenie kwoty uzależnione będzie od możliwości budżetowych
Wydziału, w przypadku możliwości zwiększenia kwoty zostanie ona podana do końca września 2015 bądź w momencie informacji o budżecie WPS na
rok 2016).
2. Zwiększenie środków związanych z realizacją zadania pn. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w
ramach dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima” w mieście ( do kwoty: 70.000 zł) oraz możliwości realizacji w tej formule projektów odbywających się również
poza granicami miasta (Odpowiedź Wydziału: zwiększenie kwoty uzależnione będzie od możliwości budżetowych Wydziału, w przypadku możliwości
zwiększenia kwoty zostanie ona podana do końca września 2015 bądź w momencie informacji o budżecie WPS na rok 2016).
3. Zwiększenie środków związanych z realizacją zadania pn. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również
poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych (Odpowiedź Wydziału: zwiększenie kwoty uzależnione będzie od możliwości
budżetowych Wydziału, w przypadku możliwości zwiększenia kwoty zostanie ona podana do końca września 2015 bądź w momencie informacji o
budżecie WPS na rok 2016).
4. Podaniem kwoty na realizację zadania pn. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez, zawodów i przedsięwzięć sportoworekreacyjnych w ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich (Odpowiedź Wydziału: kwota zostanie podana
niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydział informacji o środkach budżetowych przewidzianych na rok 2016).

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pan Zbigniew Łukasik poparł postulaty organizacji pozarządowych dotyczące zwiększenia środków na realizację
zadań publicznych.
Podczas spotkania Naczelnik Damian Rutkowski zapoznał zebranych z:
1. Informacją o nowej identyfikacji wizualnej miasta (płyta z wzorem logotypów, księgą znaku oraz innymi elementami dostępna jest w Inkubatorze).
2. Informacją na temat planowanych na 2016 r. obchodów nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich.
3. Informacją o planowanych przedsięwzięciach strategicznych w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.
W toku dyskusji podczas spotkania ustalono, co następuje:
1. Wszystkie brakujące kwoty środków finansowych zostaną podane w możliwie najszybszym terminie.
2. Możliwe jest dodatkowe spotkanie z Naczelnikiem po podaniu kwot dla zadania Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez, zawodów i
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich (spotkanie
uzależnione jest od potrzeb zgłoszonych przez organizacje).
Uczestników spotkania poinformowano o spotkaniach branżowych z udziałem przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej w innych obszarach zaplanowanych na wrzesień 2015 r. oraz możliwościach aplikowania o środki na realizację zadań z innych środków
publicznych i prywatnych.
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