Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” – 27 września 2016 r.

Dyrektor GCOP – Andrzej Gillner przywitał gości i poprosił obecnych o przedstawienie się, a następnie
zaprezentował tematy przewidziane w programie spotkania.
Pierwszym punktem były konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2017. Głos zabrał Mirosław Lubszczyk ze Stowarzyszenia SportowoEdukacyjnego „FeByS” pytając o powód przedstawienia bardzo szczegółowego, w porównaniu do
pozostałych, zadania priorytetowego z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, które brzmi „działalność
na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych”. A. Gillner przedstawił
procedurę zgłaszania zadań priorytetowych przez zespoły branżowe oraz poszczególne wydziały
Urzędu Miejskiego. Dodał, że wolą organizacji było również, aby w Programie Współpracy
nie wskazywać wszystkich zadań, a te faktycznie priorytetowe w danym roku. Pozostałe zadania, które
realizowane są od wielu lat nadal będą organizowane.
M. Lubszczyk stwierdził również, że Urząd Miejski jest nieprzychylny organizacjom, o czym świadczy
naznaczona licznymi, niezrozumiałymi obostrzeniami procedura sprawozdania, wymagająca
od stowarzyszeń znacznego nakładu czasu i wysiłku. W dyskusję włączyli się przedstawiciele innych
organizacji, przyznając z jednej strony, że faktycznie rozliczenie dotacji może być dla niektórych
trudnym zadaniem, lecz z drugiej strony przyznali, że jeśli wykonuje się zadanie zgodnie z ofertą to
współpraca z Urzędem nie przysparza większych problemów.
Tomasz Pawłowski (GCOP) przypomniał zebranym, że wszedł już w życie nowy wzór oferty, umowy
i sprawozdania. Ustawodawca chciał te dokumenty uprościć, ale nie wszyscy są o tym przekonani.
Zaprosił zebranych na spotkania informacje i doradcze, które będą organizowane w tym zakresie przez
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości. Przy okazji zwrócił uwagę, że działania Urzędu w zakresie
rozliczania dotacji mogą być dla organizacji pomocne, ponieważ dopiero poprawne sprawozdanie jest
przyjmowane. Gdyby były przyjmowane bez sprawdzenia to ewentualne błędy wyłapałaby dopiero
późniejsza kontrola, co mogłoby pociągnąć za sobą skutki finansowe w postaci kar. T. Pawłowski
zapewnił, że ISP przed ogłoszeniem konkursów zorganizuje spotkania z pracownikami poszczególnych
wydziałów UM oraz przygotuje poradniki z zakresu przygotowania oferty. Korzystając z okazji zaprosił
także na spotkanie z pracownikiem ZUS. Jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie i frekwencja,
to spotkania takie będą kontynuowane w przyszłości.
Ostatnim punktem spotkania kwartalnego było szkolenie pt. „PROJEKTY ZIT SZANSĄ NA
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” prowadzone przez Annę Kalinowską
i Agatę Schmidt ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Prezentacja z tej części znajduje się pod adresem: http://www.gcop.gliwice.pl/aktualnosc-1154projekty_zit_szansa_na_finansowanie.html
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