Notatka ze spotkania grupy branżowej ds. sportu, turystyki i rekreacji

W dniu 23.08.2018 w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, przeprowadzono spotkanie
grupy branżowej ds. sportu, turystyki i rekreacji. Uczestniczyło w nim 11 przedstawicieli organizacji
pozarządowych takich jak: Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, KS Unia Ząbkowice, Stowarzyszenie
Sportowe Extrem Live For Ride, Stowarzyszenie Pogoria Biega, KS Mydlice, Stowarzyszenie Walki, Taktyki
i Technik Interwencji, PTTK, SOMA, Stowarzyszenie Neuron, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa,
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Odkrywajmy Talenty.
Organizacje zapoznały się z propozycjami Wydziału Kultury i Sportu dotyczącymi zakresu dotacji na rok
2019. Po analizie przedstawionych propozycji, przedstawiamy uwagi zgłoszone przez organizacje biorące
udział w spotkaniu:
- w zadaniu nr 3 związanym z organizacją zawodów sportowych w zakresie biegów, kolarstwa, nordic walking
rolkarstwa etc – pozostać przy formie finansowania z poziomu roku 2018 – tzn. 45 000,00 zł oraz
wnioskowanych kwotach do 15 000 zł. Motywujemy to tym, iż dodano kolejną grupę sportową do tego zadania
– deskorolki.
- w zadaniu nr 5 związanym z Dębowym Maj Festiwalem pozostawienie finansowania na poziomie minimum
z roku 2018 – 50 000,00 zł.
Organizacje postulują również o 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. 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 z środków publicznych są droższe z uwagi na długi czas realizacji, planowania kosztorysów etc.
My jako organizacje również musimy zabezpieczyć takie środki z dużym wyprzedzeniem, czasami z 6 lub
12 miesięcznym. Przewidzenie dokładnych cen jest w takiej sytuacji mało realne, a musimy zakładać wzrost
tych cen. Kwoty proponowanych konkursów pochodzą z roku 2017/2018, a obecne ceny rynkowe już są
wyższe i można się spodziewać, że wciąż będą rosnąć.
Kolejna uwaga organizacji dotyczy terminów ogłaszania poszczególnych konkursów. Proponowane
terminy konkursów spowodują ogromne problemy w planowaniu budżetów wydarzeń i realności ich
wykonania. Wiele wydarzeń musi zostać zaplanowanych wcześniej oraz ogłoszonych publicznie, aby
potencjalni adresaci mogli sobie zaplanować uczestnictwo w nich. Część z proponowanych terminów
konkursów uniemożliwi to. Doprowadzi to do sytuacji gdzie rozstrzygnięcie konkursu będzie dokonane
dosłownie przed datą działań – co mocno ograniczy możliwość dotarcia do adresatów zadania. Takie
działania nie wpłyną korzystnie na zasięg poszczególnych zadań oraz wizerunek. Dla przykładu Bieg
Walentynkowy rozgrywany jest w lutym, a w tym przypadku Stowarzyszenie Pogoria Biega nie będzie mogło
w ogóle ubiegać się o dotację na to wydarzenie. Sugerujemy aby wszystkie konkursy zostały rozegrane na
przełomie listopad – styczeń. Zrozumiałe, że konkurs dotyczący Akcji Lato – może być rozegrany
w późniejszym terminie, aby ułatwić pracę w Wydziale. Proponujemy aby konkursy odbyły się wzorem z roku
np. 2017 gdzie zadania, które wymagają działań związanych z początkiem roku 2019 rozstrzygnęły się
najpóźniej w terminie styczeń/luty.
Na tym spotkanie zakończono.
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