Notatka ze spotkania w dniu 18 września 2014 r.
Konsultacje branżowe w obszarze: Kultura i sztuka oraz w obszarze: Promocja miasta
W dniu 18 września 2014 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 2015. Przedmiotem spotkania były konsultacje upublicznione 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: Stowarzyszenie „Jawia”, Zagłębiowska
Orkiestra Dęta OSP, STKZD w Będzinie, Fundacja Godne życie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja „Wygrajmy razem”,
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta,
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Damian Rutkowski – Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Magdalena Mike – Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości/ Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej.
Spotkanie otworzyła Pani Anastazja Wypych, przywołując przebieg prac nad Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Przedstawiła
zmiany w karcie oceny wniosku oraz poinformowała zebranych o przebiegu spotkań w lipcu grupy ds. dotacji 2015 oraz sierpniowych spotkaniach branżowych
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

W kolejnym punkcie spotkania Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu przedstawił następujące zadania:

Obszar: Kultury i sztuki
L.p.

Nazwa Wydziału:

Nazwa zadania:

Proponowana kwota:

Planowany termin
ogłoszenia:
80.000 zł.

1.
Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych
projektów i programów obejmujących różne obszary
kultury.

Wydział Promocji Kultury i
Sportu

Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w
2015 roku.
Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury
ZagłębieWood w zakresie dotyczącym koncertów
muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań
autorskich, przeglądów kabaretowych.
Przegląd dąbrowskiej sceny muzycznej

W ramach zadania ma zostać
wybrany kilku Zleceniobiorców
Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł
120.000 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca.
40.000 zł.
W ramach zadania ma zostać
wybrany kilku Zleceniobiorców
Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł
20.000 zł.

Grudzień 2014

W ramach zadania ma zostać
wybrany jeden Zleceniobiorca.
Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu omówił poszczególne zadania oraz odpowiedział na pytania grupy branżowej z dnia 28.08.2014 r. (notatka w załączeniu),
tj.: pytanie dot. odpłatności wynagrodzeń autorskich dla Stowarzyszenia Autorów ZAiK: Naczelnik Wydziału odpowiedział, że trwają rozmowy nt. umowy całorocznej,
która ma tez obejmować występy w ramach zadania na oprawę muzyczna imprez i uroczystości miejskich. Na postulat dot. zwiększenia progu z 10 000, 00 zł na
15 000,00 zł. w zadaniu dot. festiwalu Kultury ZagłebieWood. Naczelnik odpowiedział, że w przypadku niższego progu więcej NGO będzie miało możliwość
uzyskania dotacji.
Na pytanie dot. zadania dot. Przegląd dąbrowskiej sceny muzycznej doprecyzowano, że honoraria dla zwycięzców w ramach przeglądu pokrywa Pałac Kultury
Zagłębia. Skład zespołów ma nieść za sobą szansę dla promocji lokalnej, dąbrowskiej sceny muzycznej. Czy w skład jury mogą zasiadać znani z mediów i sceny
muzycznej doświadczeni twórcy (bez formalnego wykształcenia muzycznego)? Nie będą kwestionowani członkowie jury z kilkuletnim doświadczeniem bez
wykształcenia muzycznego.
W zakresie Obszaru Promocja miasta:

Nazwa zadania:

Obszar: Promocji miasta
Proponowana kwota:

Planowany termin ogłoszenia:
50.000 zł.

Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Grudzień 2014
W ramach zadania ma zostać wybrany
jeden Zleceniobiorca.

Naczelnik Wydziału ustosunkował się do propozycji Stowarzyszenia Krótkofalowców (propozycje nadesłane listownie) w zakresie zadań w ramach tego obszaru.
W przypadku zadań dot. Balon Radio-Komunikacyjny i Telewizja amatorska DUBT te zadania mogą iść trybem poza otwartymi konkursami ofert.

Ustalenia:
1. Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o kolejnych spotkaniach branżowych we wrześniu.
Notatkę sporządziła:
Anastazja Wypych
Biuro Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej

Zatwierdził:
Damian Rutkowski
Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu

