Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 19 listopada 2013 roku
Zebranie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się dnia
19 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Centrum Koordynacyjno-Infarmacyjnym
w Krotoszynie. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków GRDPP oraz członek stowarzyszenia
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości (lista obecności w złączniku).
Zebranie otworzył Przewodniczący Krzysztof Manista, który powitał gości
i przedstawił główne tematy, które zostały poruszone na zebraniu:
1. otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2014 roku.
2. Przepływ informacji pomiędzy stowarzyszeniami.

Ad. 1
Przewodniczący poinformował członków o ogłoszonych konkursach ofert przez Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie oraz Miasto i Gminę Krotoszyn. Przedstawiono kwoty jakie
zostały przeznaczone na realizację zadań:
- Starosta Krotoszyński ogłosił konkurs na kwotę 92.400 zł oraz 5.000 zł zabezpieczył na
realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, termin składania ofert - 10 grudnia
br.,
- Burmistrz Krotoszyna ogłosił konkurs na kwotę 626.000 zł, kwota zabezpieczona na tzw.
krótki konkurs ofert wynosi 91.000 zł, termin składania ofert - 09 grudnia br.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą o rozpowszechnianie informacji nt. możliwości
pozyskania dofinansowania w ramach otwartych konkursów ofert.
Przedstawicielka Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego pani Magdalena Głowienkowska
poinformowała, że przesłała informację mailowo do organizacji pozarządowych z terenu
Miasta i Gminy Krotoszyn o otwartych konkursach. W sprawie tzw. krótkiego konkursu,
zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
pani Joanna Woltmann udzieliła odpowiedzi, na pytanie kiedy składać oferty aby nie zabrakło
środków finansowych - Termin składania ofert wyznaczony jest od 02 stycznia do
31 października 2014 roku. Nie jest nigdzie zapisane ile czasu przed realizacją zadania należy
złożyć ofertę, aczkolwiek zgodnie z w/w ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Tak
więc zgodnie z powyższym, oferty proponowała składać ok. 2 miesiące przed rozpoczęciem
realizacji zadania.

Ad. 2
Następnym tematem poruszonym na spotkaniu GRDPP był przepływ informacji pomiędzy
stowarzyszeniami i informowaniu ich na bieżąco o sprawach związanych z organizacjami.
Zaproponowano utworzenie na Facebooku podstrony fanpage, profil ten miałby za zadanie
umożliwić organizacjom komunikację pomiędzy sobą i dzieleniem się swoimi osiągnięciami
w stowarzyszeniu. Dodatkowo Przewodniczący zdeklarował się, że porozmawia z panem
Jackiem Kępą Naczelnikiem Wydziału Promocji tut. urzędu o utworzeniu strony internetowej,
bądź zakładki na stronie miasta Krotoszyn należącej do organizacji.
Na zakończenie zrodził się pomysł o zorganizowaniu spotkania dla organizacji
pozarządowych nt. pozyskiwania środków finansowych nie tylko z budżetu Miasta i Gminy
oraz Starostwa. Spotkanie miałoby polegać na wymianie doświadczeń pomiędzy
stowarzyszeniami nt. pozyskania funduszy zgodnie z przepisami prawa tzw. fundraising.
Szczegóły dotyczące w/w spotkania zostaną omówione na kolejnym zebraniu w styczniu.
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