Notatka ze spotkania w dniu 9 września 2015r.
Konsultacje branżowe w obszarze: kultury i sztuki oraz promocji miasta
W dniu 9 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: Fundacja Wygrajmy Razem,
Fundacja Godne Życie, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Spółdzielnia Socjalna
ReAkcja, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Zagłębiowska Orkiestra Dęta Straży Pożarnych 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.

Nazwa zadania:

liczba
zleceniobiorców

Lp

Szacowane środki, jakie
Wydział/Biuro planuje
przeznaczyć w budżecie na
2016 rok na realizację
zadania:

Termin ogłoszenie/ Warunki szczególne
w ogłoszeniu o konkursie:

Obszar: Kultura i Sztuka

1

2

Organizacja i realizacja amatorskich oraz
profesjonalnych projektów i programów obejmujących
różne obszary kultury

Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w
2016r.

Kilku oferentów

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000,00zł.
Środki do dyspozycji
80.000,00zł

2016

Jeden oferent

Środki do dyspozycji
120.000,00 zł.

2016

3

Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury
Zagłębie Wood w zakresie dotyczącym koncertów
muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań
autorskich, przeglądów kabaretowych.

4

Organizacja na terenie Gminy imprez, koncertów oraz
przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury w
ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania
Dąbrowie Górniczej praw miejskich

Kilku oferentów.

5

Przegląd dąbrowskiej sceny muzycznej

Jeden oferent

Środki do dyspozycji 20.000,00
zł.

2016

6

Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się ” na
osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Jeden oferent

Kwota w trakcie uzgodnień ze
względu na nową propozycję
zadania

2016

7

Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na
osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Jeden oferent

Kwota w trakcie uzgodnień ze
względu na nową propozycję
zadania

2016

Kilku oferentów.

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000,00zł.,
środki do dyspozycji 40.000,00
zł.
Kwota w trakcie uzgodnień ze
względu na nową propozycję
zadania

2016

2016

Obszar: Promocja Miasta
Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji 50.000zł

2016

1

Podczas spotkania strona pozarządowa przedstawiła wnioski ze spotkania branżowego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, postulowano o:
1. Zwiększenie środków na realizację projektów w ramach zadania: Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów
obejmujących różne obszary kultury kosztem działań prowadzonych w ramach Festiwalu Kultury Zagłębie Wood (Odpowiedź Wydziału: realizacja
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczne działań w ramach Festiwalu Zagłębie Wood stanowi ważny element współpracy, Naczelnik
zachęcał, aby organizacje przemyślały realizację swoich dotychczasowych przedsięwzięć w ramach w/w eventu lub wprowadziły do oferty kulturalnej
miasta nowe pomysły).
2. Podanie kwot na realizację zadań Organizacja na terenie Gminy imprez, koncertów oraz przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury w
ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich, Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się ” na osiedlu
Łęknice w Dąbrowie Górniczej oraz Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej (Odpowiedź

Wydziału: kwota zostanie podana do informacji do końca września 2015 r., obecnie w Urzędzie trwa proces konstruowania budżetu na rok 2016).
3. Zwiększenia kwoty na realizację zadania Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji o 5.000 zł (Odpowiedź Wydziału: kwota zostanie podana do
końca września 2015, jej zwiększenie zależy od możliwości finansowych Wydziału).
4. Realizację zadań w obszarze kultury w trybie wieloletnim (Odpowiedź Wydziału: konieczna jest dogłębna analiza w/w postulatu).
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.
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 zadań Organizacja na terenie Gminy imprez, koncertów oraz przedsięwzięć
obejmujących różne obszary kultury w ramach obchodów jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich, Prowadzenie Klubu
Osiedlowego „Aktywuj się ” na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej oraz Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu Sikorskiego
w Dąbrowie Górniczej (spotkanie uzależnione jest od potrzeb zgłoszonych przez organizacje).
3. Konieczne jest spotkanie przedstawicieli podmiotów społecznych z Dyrektor PKZ i Naczelnikiem Wydziału.
4. Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych zwoła grupę branżową ds. kultury dedykowaną obchodom 100 lecia miasta i
wnioski/propozycje ze spotkania przekaże do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Uczestników spotkania poinformowano o spotkaniach branżowych z udziałem przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej w innych obszarach zaplanowanych na wrzesień 2015 r.
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