Relacja ze spotkania kwartalnego „W GCOP przy kawie” – 8 grudnia 2015r.
W imieniu dyrektora GCOP Andrzeja Gillnera gości powitał Łukasz Gorczyński, pracownik Inkubatora
Społecznej Przedsiębiorczości i przedstawił program spotkania.
Pierwsza głos zabrała Katarzyna Śpiewok – dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach, która przybliżyła
procedurę Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, będącą obecnie w fazie konsultacji zgodnie z
zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-2016/15.
Nowości, które wprowadza procedura GBO to:
1. podział puli pieniężnej na poszczególne osiedla,
2. minimalna wymagana liczba głosów,
3. zaproszenie rad osiedli do prowadzenia kampanii na poziomie osiedli,
4. poszerzenie grupy wnioskodawców (15 mieszkańców jako wnioskodawca),
5. możliwość wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
6. ograniczenie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę do trzech.
Osiedle definiowane jest zgodnie ze granicami terytorialnym oznaczonymi w statucie. Podział puli
środków finansowych dokonany będzie w następujący sposób: 40% kwoty przeznaczonej na budżet
obywatelski zostanie podzielone równo dla 21 osiedli, natomiast 60% podzielone zostanie podzielone
wprost proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedli. Przy takim podziale dla każdego osiedla
przypadnie kwota nie mniejsza niż 70 tys. zł.
W 2015 r. na budżet obywatelski została przeznaczona kwota 2,5 mln zł. W roku 2016 r. planowane
jest lekkie zwiększenie. Dokładna kwota będzie znana 1.02.2016 r. kiedy zostanie ogłoszona ostateczna
procedura GBO.
Wprowadzenie progu minimalnej liczby głosów ma na celu aktywizację społeczności lokalnej. W 2015
r. udział wzięło 4,2% mieszkańców Gliwic. W skali miasta jest to bardzo mało. Budżet obywatelski nie
ma być narzędziem do realizowania indywidualnych potrzeb. Temu też ma służyć próg minimalny –
4%, które jest liczone w odniesieniu do wszystkich oddanych głosów na osiedlu. Wartość 4% jest
ustalana względem wszystkich mieszkańców, którzy w 2016 r. ukończyli lub ukończą 16 lat (listy
osiedlowe).
Jan Mikołajczak (Ośrodek Studiów o Mieście) zapytał czy nie ma obaw, że w dużych osiedlach 4% nie
uda się osiągnąć. – K. Śpiewok odpowiedziała, że chcą zacieśnić współpracę z radami osiedli , wspierać
akcje informacyjne. Wcześniej nie każde osiedle miało gwarancję na otrzymanie środków finansowych,
teraz ma realną szansę. Trzeba tylko zmobilizować społeczność lokalną.
Ewa Lutogniewska (Ośrodek Studiów o Mieście, Gliwicka Rada Rowerowa) zapytała co z osiedlami,
gdzie rada nie została wybrana. Dyrektor UM jest odpowiedzialna za nawiązanie współpracy ze
środowiskami aktywnymi w danym osiedlu i od tego zależy cała kampania Informacyjna. Będzie się
ona toczyć między 1.02 a 6.03.2016.
Paweł Harlender (Ośrodek Studiów o Mieście) zadał pytanie o wygląd i przebieg kampanii
informacyjnej. K. Śpiewok odpowiedziała, że w styczniu rady osiedla zostaną poinformowane o planie
kampanii, a wszystkie otrzymają takie same materiały promocyjne. Ponadto będzie prowadzona
promocja ogólnomiejska.

Od 7.03 do 18.03.2016 r. nastąpi zgłaszanie wniosków (1 wnioskodawca może zgłosić max. 3 wnioski).
Nie można zgłaszać wniosków ogólnomiejskich, tylko takie mieszczące się w granicach osiedla.
Wnioskodawcą może być radny Rady Miasta, rada osiedla, Młodzieżowa Rada Miasta, 15
wnioskodawców. Nie ma ograniczeń terytorialnych względem wnioskodawców, jedynie muszą mieć
16 lat (rocznikowo).
21.03 do 6.05 – weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków. Należy zwracać przede wszystkim
uwagę, aby projekt był w granicach terytorialnych osiedla, opatrzony właściwymi danymi oraz mieścił
się w przyznanej kwocie. Można zgłaszać dowolne zadanie będące w kompetencji miasta. Następnie
do wnioskodawców zostanie wysłana informacja zwrotna.
J. Mikołajczak na pytanie o publikację tych informacji i ewentualnym odwołaniu, uzyskał odpowiedź,
że zostanie stworzona lista najczęściej popełnianych błędów i udostępniona jeszcze przed składaniem
wniosków. Odwołanie można złożyć w formie skargi zgodnie z KPA, ale już bez wpływu na głosowanie
w 2016r.
Bartosz Rybczak (Ośrodek Studiów o Mieście) zapytał dlaczego nie można składać wniosków na
działania na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uzyskał odpowiedź, że potrzebna jest
umowa, aby mieć pewność, że to zadanie zostanie zrealizowane. Poza tym terenów miejskich jest
wystarczająco dużo.
9.05.2016 – ogłoszenie zadań zakwalifikowanych do głosowania.
9.05 do 12.06.2016 - kampania informacyjna nt. zadań zakwalifikowanych do głosowania
13.06 do 27.06 – głosowanie w formie papierowej i elektronicznej. W trakcie głosowania będzie
udostępniania informacja o tym, ile jeszcze głosów potrzebnych, żeby osiągnąć próg. Wówczas będzie
możliwa jeszcze większa mobilizacja mieszkańców do udziału w głosowaniu.
Pieniądze, które nie zostaną rozdysponowane zostaną skumulowane i w formie nagrody przekazane
dla osiedla, w którym próg minimalnej liczby głosów przekroczono dwukrotnie.
29.07 ogłoszenie wyników, zadania wygrane zostaną włączone do budżetu 2017.
Nie zostały wprowadzone w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego:
- istotne zwiększenie budżetu i sztywna zależność między budżetem obywatelskim a budżetem miasta,
- możliwość składania wniosków międzyosiedlowych i ogólnomiejskich,
- podawanie szacunkowej wartości realizowanych zadań,
- ograniczenie zakresu przedmiotowego składanych wniosków.
Katarzyna Śpiewok zachęciła zebranych do zgłaszania uwag do procedury. Konsultacje trwają do 15
stycznia 2016 r.
Następnie Łukasz Gorczyński pokrótce omówił najważniejsze zmiany w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:




poszerzenie katalogu zadań publicznych,
ułatwienia dot. udzielania informacji publicznej,
sprzedaż przedmiotów darowizny,















regranting – przekazywanie puli pieniędzy, która za pośrednictwem organizacji jest
przekazywana innym organizacjom,
uproszczone „małe granty”,
programy współpracy w ministerstwach,
eksperci w komisjach konkursowych,
regulacje dot. podzlecania zadań,
doprecyzowanie przepisy dot. rad pożytku publicznego,
termin zamieszczania sprawozdania OPP,
sprawozdawczość fundacji OPP,
promocja OPP ze środków 1%,
wyodrębnienie środków 1% w ewidencji księgowej,
programy do rozliczania 1%,
sankcje za zbieranie 1% dla nieuprawnionych OPP,
fundusz wspierania organizacji pożytku publicznego.

2. Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – przepisy wchodzą w życie na przełomie kwietnia i
maja 2016r.:











łatwiejsza rejestracja (7 osób),
krótsza rejestracja (7 dni),
brak starosty w procesie rejestracji,
zwolnienie z opłat rejestracyjnych,
uzasadnienie starosty do żądania wyjaśnień,
doprecyzowanie przepisów dot. jednostek terenowych,
nowe możliwości stowarzyszeń zwykłych,
możliwość zatrudniania członków zarządu,
możliwość przekształcania stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe (wejście w życie w styczniu
2017r.)
Stowarzyszenia zwykłe – obowiązek wpisania się do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wejście
w życie w kwietniu 2017r.)

3. Ustawa o rachunkowości – zmiany w tym akcie prawnym zostaną omówione na szkoleniu 14 i 15
grudnia. Ponadto Ł. Gorczyński zachęcił wszystkich do szerszego zapoznania się ze zmianami w
wymienionych ustawach oraz zaprosił na konsultacje do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości
zarówno z zakresu przepisów prawnych, jak i ogłoszonych otwartych konkursów ofert w Gliwicach.

