Notatka ze spotkania grupy branżowej DFOP

W dniu 18.08.2020 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej
przeprowadzono spotkanie grupy branżowej DFOP ds. sportu, turystyki i rekreacji. Uczestniczyło
w nim 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych takich jak: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa,
Stowarzyszenie Extreme Live For Ride, Stowarzyszenie Volley DG, KS Mydlice, PTTK o/m
Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Viking, Stowarzyszenie Odkrywamy Talenty, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Sztuk Walki Taktyki i Techniki Interwencji.
Organizacje zapoznały się z propozycjami Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego
dotyczącymi zakresu dotacji na rok 2021. Po analizie przedstawionych propozycji, poniżej uwagi
zgłoszone przez organizacje biorące udział w spotkaniu:
- w zadaniu nr 3 związanym z organizacją zawodów sportowych w zakresie biegów, kolarstwa,
nordic walking rolkarstwa dodać dyscyplinę – hulajnoga. Pozostawienie limitu kwoty na poziomie 12
000 zł – jak w roku 2020.
- w zadaniu nr 8 Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak
również poza jej granicami imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – PTTK proponuje
rozbicie konkursu na dwie tury, tak aby zadania organizowane w II połowie roku nie musiały być
rozstrzygane podczas konkursu w okresie listopadowo-grudniowym.
Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa zgłosiła jeszcze jedną propozycję zadania dotyczącego
wprowadzenia zadania związanego z e-sportami. Dziedzina ta staje się coraz bardziej popularna w
kraju i na świecie. Prowadzenie takiego zadania umożliwiłoby ściągnięcie dużej liczby osób młodych
i oprócz typowych gier komputerowych wprowadzać elementy zdrowego odżywiania i sprawności
fizycznej do tej specyfiki sportów.
Ponadto organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na zwiększenie ogólnej kwoty w
poszczególnych zadaniach ze względu na ciągle rosnące ceny rynkowe, zwiększające się koszty
osobowe związane z podnoszeniem płacy minimalnej oraz stawki godzinowej. Od stycznia 2021
roku będzie znowu podnoszone wynagrodzenie minimalne, składki ZUS. W związku z tym rosną
nakłady pracy przy realizowanych zadaniach, stawki godzinowe. Ceny produktów, materiałów oraz
usług niezbędnych do realizacji zadań z miesiąca na miesiąc ulegają podwyższeniu. Może to
powodować problem w realizacji późniejszych zadań. Wszelkie inwestycje realizowane ze środków
publicznych są droższe z uwagi na długi czas realizacji.
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