Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 07 października 2013 roku
Zebranie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się dnia
07 października 2013 r. w sali konferencyjnej Centrum Koordynacyjno-Infarmacyjnym
w Krotoszynie.

W spotkaniu uczestniczyło 9 członków GRDPP, przedstawiciel Urzędu

Miejskiego

Krotoszynie

w

oraz

członek

stowarzyszenia

Krotoszyńskie

Centrum

Przedsiębiorczości (lista obecności w złączniku).
Zebranie rozpoczął Przewodniczący Krzysztof Manista, który powitał gości
i przedstawił główne cele spotkania takie jak:
1. wyłonienie wiceprzewodniczącego GRDPP i sekretarza
2. omówienie rozdania środków finansowych w otwartym konkursie ofert
3. konsultacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta
i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Ad. 1. Przewodniczący GRDPP na stanowisko sekretarza zaproponował panią Joannę
Woltmann, która w głosowaniu na 9 uprawnionych do głosowania- otrzymała 9 głosów za.
Na wiceprzewodniczącą wybrana została pani Ilona Suchodolska, która również otrzymała 9
głosów za.
Ad. 2. Pan Jerzy Janicki przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Krotoszynie omówił rozdanie
środków finansowych w otwartym konkursie ofert, który zostanie ogłoszony w listopadzie br.
Przedstawiono trzy możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych z budżetu Miasta
i Gminy Krotoszyn, są to: otwarty konkurs ofert, tzw. krótki konkurs ofert oraz
dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na tzw. krótkie konkursy ofert
Miasto i Gmina może przeznaczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Wszystkie dostępne możliwości
finansowania

będą

dokładnie

opisane

w

ogłoszeniu

otwartego

konkursu

ofert.

Zaproponowano aby oferty w ramach krótkiego konkursu ofert zostały składane na początku
roku 2014 r. bądź z zapisem do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten
cel.
Ad. 3. Pokrótce omówiono Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn
z organizacjami pozarządowym na 2014 r. Pani Joanna Woltmann dodała, że zmiany w
programie są niewielkie ponieważ dodano 1 zadanie takie jak działalności wspomagających
rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości oraz dopisano paragraf mówiący

o szczegółowej wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie
uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Krotoszynie na 2014 rok oraz możliwość ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na podstawie uchwały budżetowej. Rada poddała głosowaniu
program, na 9 uprawnionych do głosowania - 9 głosów było za.
Następnie

omówiono

temat

rozpropagowania

informacji

od

stowarzyszeń.

Zaproponowano zakup serwera dla NGO, który będzie dawał możliwość założenia strony
internetowej dla każdej z nich. Pani Magdalena Głowienkowska odpowiedziała, iż zostały
poruszone te tematy z z-cą Naczelnika Wydziału Ogólno-Ogranizacyjnego Panem Adamem
Augustyniakim, który miał się zorientować w kosztach i przekazać informację zwrotną.
Zapytano również o wysokość środków przeznaczonych na zadania realizowane w obszarze
zdrowia, czy istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Na pytanie odpowiedział pan
Jerzy Janicki, iż te kwestie zostaną jeszcze rozważone co do kwot na poszczególne zadania.
Na zakończenie pan Jacek Kępa opowiedział o propozycjach na następny
KROTOFEST, które chce przedstawić organizacją pozarządowym na zebraniu 15
października br.
W ostatniej części zebrania ustalono kolejny termin spotkania członków GRDPP na 19
listopada 2013 r. na godz. 15.30 w sali konferencyjnej Centrum KoordynacyjnoInformacyjnym w Krotoszynie.

