Notatka ze spotkania grupy branżowej DFOP
W dniu 17 sierpnia września 2020 r. odbyło się spotkanie grupy branżowej ds. kultury
i sztuki oraz promocji miasta. Na

spotkaniu pojawili się przedstawiciele następujących

organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Teatr Elsynor, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, Miejska Orkiestra Dęta
w Dąbrowie Górniczej, Fundacja „Wygrajmy Razem”, Stowarzyszenie Odkrywamy Talenty,
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
Prowadząca spotkanie Agnieszka Zagrodnik, przedstawicielka Prezydium DFOP,
przedstawiła i kolejno omówiła z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami organizacji
pozarządowych, propozycje zadań do “Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 oraz Programu wieloletniego”. Dyskutowano również o dotowaniu
zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 UDPPW wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert na zasadach
określonych w art. 13 UDPPW w roku 2020 oraz w formie wieloletniej.
Po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami, wniesiono następujące uwagi
1. Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży „Odkrywamy Talenty” :



podczas realizowania projektu możliwy problem ze znalezieniem osób z wysokimi
kwalifikacjami, które mogą przeprowadzić zajęcia - warsztaty np. wokalne z osobą
o wysokich kwalifikacjach generują dość wysokie koszty co sprawia, że nawet
maksymalna wysokość dotacji nie gwarantuje zrealizowania zadania w sposób
profesjonalny,



obecna kwota do podziału w tym konkretnym obszarze jest zbyt niska, tym bardziej,
że wnioski składają również stowarzyszenia czy fundacje, które prowadzą kluby czy
świetlice. Działalność taka jest wielozadaniowa oraz wieloletnia co sprawia, że
potrzeba na nią wielu środków.



Ograniczenia związane z pandemią zarówno w przeprowadzeniu warsztatów jak
i występów ( w przypadku występu, rozwiązaniem mógłby być wstęp on-line)



Środki, które przewidziane są przez WKS na zadanie dot. edukacji artystycznej
mogłyby być wyższe (np. 12.000), jak w innych zadaniach lub w przypadku małej

ilości chętnych podwyższone np. dwóch oferentów w danym zadaniu - kwestię tę
poruszył również przedstawiciel Fundacji „Wygrajmy razem”;
2. Fundacja „Wygrajmy razem”:



terminy realizacji zadań również w miesiącu grudniu dot. organizacji wydarzeń
kulturalnych oraz edukacji artystycznej;

3. Przedstawicielka Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” - zwiększenie środków na

działalność Klubu
Propozycje Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego oraz Wydziału
Marki Miasta, jak również organizacji pozarządowych w obszarze kultury i sztuki oraz
promocji miasta, zostały zaakceptowane przez obecnych na spotkaniu i nie wniesiono więcej
uwag do planowanych w 2020 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do
realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich.
Poinformowano o kolejnym spotkaniu branżowym z przedstawicielem przedmiotowego
Wydziału.
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