Notatka ze spotkania w dniu 10 września 2014 r.
Konsultacje branżowe w obszarze: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
W dniu 10 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: PZW 12, Fundacja ANIMAUX,
Fundacja Szanowny Kot, Stowarzyszenie czysty Las, Stowarzyszenie Pszczelarzy, Koło Łowieckie „Diana” Dąbrowa Górnicza, PZW nr 69, Koło Łowieckie Bór,
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, PTTK oddział Dąbrowa Górnicza,
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Justyna Jakubowska-Filipek – Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Magdalena Mike – Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości/ Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej Urzędu Miejskiego.

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 następnym punkcie spotkania pracownik Wydziału Ekologii i Rolnictwa zaproponował następujące zadania:
L.p.
1.

Nazwa Wydziału:

Wydział Ekologii i Rolnictwa

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Nazwa zadania:
Proponowana kwota:
Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, ochronę
zwierząt dziko żyjących, tym:
Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru
pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja
30 000,00
zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka
W ramach zadania ma zostać wybrany
z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych
kilku Zleceniobiorców.
zwierzyny dziko żyjącej
w Dąbrowie Górniczej;
Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej
poprzez zarybianie
w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych
zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko
żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia
naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników;
Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy
Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół,
os i szerszeni z miejsc , w których stanowią zagrożenie dla ludzi;

32 000,00
W ramach zadania ma zostać wybrany
kilku Zleceniobiorców

Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości
ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z
terenu Dąbrowy Górniczej, w tym:
Preferowane będą projekty o tematyce:

50 000,00
W ramach zadania ma zostać wybrany
kilku Zleceniobiorców

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł
8 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać wybrany
jeden Zleceniobiorca.

Planowany termin ogłoszenia:

Grudzień 2014

Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego
rozwoju;
Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka;
W szczególności jednak preferowane będą projekty przeprowadzenia
kampanii ogólnomiejskiej
w zakresie ochrony powietrza z nastawieniem na tematykę:
Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych
spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych
oraz
Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do
ogrzewania odnawialnych źródeł energii;
Uwaga: W przypadku, gdy beneficjentami projektu będą uczniowie
dąbrowskich szkół preferowane będą projekty, które będą wykraczały
swym zakresem poza standardowy program realizowany w szkołach.
Ponadto będą preferowane projekty, których realizacja będzie się
odbywała poza siedzibą szkoły np. w atrakcyjnych przyrodniczo
miejscach Dąbrowy Górniczej.

Wnioskowane kwoty nie mogą
przekroczyć 10.000 zł

Grudzień 2014

Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu omówił poszczególne zadania. Ustalono, że w zadaniach, w których ma zostać wybranych kilku wykonawców wpisuje się
próg 10 000,00 zł. W drodze dyskusji przedstawiciele Fundacji Szanowny Pan Kot oraz Fundacji Animaux pytali o możliwość składania projektów dot. warsztatów
budowania domków dla kotów, prowadzenia azylu dla zwierząt z programem edukacyjnym. Wyjaśniono, że budowa azylu to projekty inwestycyjne, natomiast
zadania wchodzące w zakres edukacji ekologicznej, podnoszenia świadomości oraz wiedzy o ochronie środowiska wpisują się w zakres obszaru.

Ustalenia:
1. Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o kolejnych spotkaniach branżowych oraz możliwości skorzystania z doradztwa z zakresu pisania projektów/wypełniania
wniosku o dotacje w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości.
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