Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 08 października 2014 roku
Zebranie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się dnia
08 października 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Koordynacyjno-Infarmacyjnym
w Krotoszynie. W spotkaniu uczestniczyło 6 członków GRDPP, 2 członków stowarzyszenia
Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego (lista
obecności w złączniku).
Zebranie otworzyła Pani Ilona Mikołajczyk z-ca Przewodniczącego, która powitał
gości i przedstawiła główne tematy, które zostały poruszone na zebraniu:
1. Konsultacja Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok,
2. Omówienie pisma do Burmistrza Krotoszyna,

Ad. 1
Głos został przekazany pani Joannie Woltmann, która wraz z z-cą naczelnika Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych omówili zmiany jakie nastąpiły w rocznym programie:
- do zadania „organizacja wypoczynku letniego” dodano wypoczynek zimowy,
- w zadaniach kultury oraz w kultury fizycznej dodano „organizację imprez i projektów
propagujących Jubileusz 600-lecia Krotoszyna,
- do zadania kultura fizyczna dodano priorytet „nauka pływania dla dzieci do lat 9
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
Członkowie Rady jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
Ad. 2
Następnym tematem poruszonym na spotkaniu GRDPP było omówienie pisma skierowanego
do Burmistrza Krotoszyna dotyczącego przyznania dodatkowej (nieplanowanej) nagrody dla
stowarzyszenia podczas Forum Inicjatyw Lokalnych (pismo w załączniku). Pismo do dnia
dzisiejszego nie zostało wysłane, dlatego poproszono o wyjaśnienie w/w sytuacji pana Jacka
Kępę naczelnika Wydziału Promocji. Pan Jacek wyjaśnił, iż projekt spodobał się tak bardzo
że Burmistrz Krotoszyna podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody. Dodał, że decyzja
była spontaniczna.
Ad. 3
Następnie pani Ilona Mikołajczyk przedstawiła swoje uwagi co do procedury związanej
otwartym konkursem ofert:

- propozycja przywrócenia ilości przyznanych punktów przy ogłoszeniu wyników otwartego
konkursu ofert,
- prośba o podanie terminu rozpatrzenia wniosków w ramach otwartego konkursu ofert
zgodnie z art. 19 a oraz informacji o uzyskanych środkach,
- zapytanie dotyczące preferowania świetlic środowiskowych w ogłoszeniu otwartego
konkursu ofert na wypoczynek letni.
Do w/w zastrzeżeń pan Jerzy Janicki odpowiedział, że Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
weźmie je pod uwagę.
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