Notatka ze spotkania w dniu 7 września 2015r.
Konsultacje branżowe w obszarze: oświata i wychowanie
W dniu 7 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: Centrum Komunikacji i Mediacji
„Dialog”, Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie „Dla Ekonomika”
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Elżbieta Gęca – Wydział Oświaty 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: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.


Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas
weekendów sezonu letniego 2016 na plażach i
kąpieliskach zbiornika „Pogoria III” w Dąbrowie
Górniczej.


Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 20 000zł


przedłożenie do oferty konkursowej
kserokopii zaświadczeń o
posiadaniu stosownych uprawnień
ratownika wodnego,
przedłożenie harmonogramu
dyżurów na weekendy sezonu
letniego (daty, ilość osób),
oświadczenie o wykonywaniu pracy
przez ratownika - w dniach
wyznaczonych w harmonogramie wyłącznie na rzecz realizowanego
zadania (oświadczenia ratowników)



wykaz posiadanego sprzętu do
realizacji zadania.
Czas zabezpieczenia plaż i kąpielisk:
25.06.2016r. do 28.08.2016r.
Okres realizacji zadania: 15.06.2016r. do
30.09.2016r. (koszty kwalifikowane)
Planowanie ogłoszenie konkursu: początek
kwietnia 2016.

Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających
podczas weekendów sezonu letniego 2016
nad
zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Jeden oferent

 przedłożenie do oferty konkursowej
kserokopii zaświadczeń o posiadaniu
stosownych uprawnień do udzielania
pomocy medycznej,
 przedłożenie harmonogramu dyżurów na
weekendy sezonu letniego (daty, ilość
osób),
 zorganizowanie
polowego
punktu
medycznego na plaży oraz ruchomych
patroli wokół Pogoria III,
 wykaz posiadanego sprzętu do realizacji
Środki do dyspozycji: 20 000zł zadania.

Czas zabezpieczenia plaż i kąpielisk:
25.06.2016r. do 28.08.2016r.
Okres realizacji zadania: 15.06.2016r. do
30.09.2016r. (koszty kwalifikowane)

Planowanie ogłoszenie konkursu: początek
kwietnia 2016.




Przygotowanie i przeprowadzenie gminnych i
szkolnych zawodów strzeleckich dla mieszkańców
Dąbrowy Górniczej w 2016 r.

Jeden oferent

Środki do dyspozycji: 7 500 zł

specjalistyczna kadra instruktorska
i sędziowska posiadająca
uprawnienia,
własny certyfikowany sprzęt
strzelecki,
udokumentowana możliwość
korzystania ze strzelnicy
spełniającej wymogi
bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania: 01.01.2016 –
31.12.2016 .

Planowane ogłoszenie konkursu– początek
grudnia 2015.

Strona pozarządowa postulowała o zwiększenie środków w zakresie realizacji zadań polegających na zabezpieczeniu medycznym osób wypoczywających
podczas weekendów sezonu letniego 2016 nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej oraz wprowadzenia dyżurów w rejonie zbiornika Pogoria IV.
Ustalenia:
1. W przypadku posiadania przez Wydział dodatkowych środków finansowych rozważona zostanie propozycja objęcia dyżurami zbiornika Pogoria IV.
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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