Notatka z grupy branżowej ds. kultury i sztuki oraz promocji miasta
Spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2018 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie
Górniczej i wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych: Towarzystwo Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej,
Fundacja Fabryka Kulturalna, PTTK, Fundacja Godne Życie, OSP Ujejsce.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem propozycji 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 2019 oraz w formie
wieloletniej.
Następnie prowadząca spotkanie Agnieszkę Zagrodnik omówiła kolejno zadania do realizacji
zaproponowanych przez Wydział Kultury i Sportu oraz Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
a także propozycji zadań NGO.
1. Propozycja Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz Stowarzyszenia Wspierania
Talentów dot. poszerzenia zakresu zadania 1. 1. lub utworzenie dodatkowego zadania
o dziedzictwo kulturowe oraz edukację w kulturze. Wniosek o zwiększenie środków
finansowych na zadanie z uwagi na poszerzenie jego zakresu. SWT brak stałych środków
finansowych w ramach realizowanego zadania, datacje otrzymane tylko w trybie tzw. małego
grantu.
2. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, zgłoszono następujące wnioski do zadania 1. 2.:
 zwiększenie kwoty w ramach zadania tj z kwoty 120 tys. zł, na kwotę 150 tys. zł, ze względu
na wzrost kosztów poniesionych w ramach realizowanego zadania m.in. opłacenie ZAIKS,
muzyków biorących udział w danym wydarzeniu, obchody 20-lecia SMOD,
 koszty z tytułu opłat na ZAIKS ponosi Pałac Kultury Zagłębia, w ramach imprez
organizowanych we współpracy z PKZ,
 prośba do Wydziału Kultury i Sportu o pomoc w kwestii umowy z ZAIKS dot. opłat,
tj. m.in. ustalenia stawki ryczałtowej za koncert.
3. Stowarzyszanie Fantastyki Militarnej, prośba o pomoc w rozpropagowaniu realizowanego
przez SFM zadania m.in. w szkołach i pomoc w dotarciu do dyrektorów placówek
edukacyjnych. Wniosek o miejsce w przestrzeni publicznej, tj. zamykaną tablicę
ogłoszeniową/witrynę, gdzie NGO będą mogły udostępniać informacje o realizowanych
bieżących wydarzeniach. Dostęp do tablicy przez pracowników MCI lub wyznaczenie dyżurów
okresowych (tj. miesięcznych, kwartalnych), które pełniłyby
osoby z organizacji
korzystających z ww. tablicy. Prośba NGO o możliwości korzystania z telebimu znajdującego
się przy PKZ.
4. PTTK propozycje i wnioski :
 brak punktu informacji turystycznej w mieście, utworzenie takiego punktu w MCI
lub w innym zaproponowanym miejscu,
 brak ulotek, broszur, przewodników po mieście, szlakach turystyki pieszej, folderów
promujących miasto w zakresie turystyki i rekreacji.
5. Fundacja Godne Życie, wniosek dot. zwiększenia kwoty na zadanie realizowane w obszarze
Promocja Miasta, tj. prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji, z uwagi na brak ulotek czy
folderów informacyjnych dot. naszego miasta, propozycja FDŻ o możliwości przygotowania,
zredagowania przy współpracy z Wydziałem, oraz wydrukowania ww. ulotek.
Na tym spotkanie zakończono.
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