Informacja o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Piastowa
25 października 2012 r. godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury
W spotkaniu wzięli udział:
Pan Marek Kubicki – Burmistrz Miasta Piastów, Pani Maria Ziółek – Przewodnicząca RM Piastowa,
Krzysztof Smolaga – Zastępca Burmistrza Piastowa, Artur Szlapa – Sekretarz Miasta Piastowa,
Jolanta Buczkowska – asystent Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Maciej
Makowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu RM Piastowa, Andrzej Banasiak – inspektor
d/s sportu UM Piastowa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: UKS
„Hyosai”, MUKS „Pivot”, Piastowskie Towarzystwo Tenisowe i Bocce, Stowarzyszenie „Możesz”,
TPD, TOZ, PKS „Piastowia”, MKS „Piast”, Karate Klub Pruszków, Klub Szachowy „Roszmeni”,
Stowarzyszenie Artystyczne „KMT”, Fundacja B. Skorskiej, Polskie Stowarzyszenie Coachingu i
Rozwoju, Fundacja Dzieci Mazowsza.
W czasie spotkania poruszane zostały następujące sprawy:
•

Burmistrz przedstawił aktualną sytuację finansową miasta wraz z przewidywanymi
trudnościami zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w ramach planowanych
zadań w 2013 r., w tym związanych z organizacjami pozarządowymi.

•

Burmistrz zwrócił uwagę, aby działania organizacji pozarządowych były wspólne ( z miastem)
dla realizowanych działań na rzecz naszej społeczności lokalnej. Wyraził nadzieję, że
organizacje działające na rzecz Piastowa będą mogły przedstawić nowe inicjatywy mające
wpływ na funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców. Zwrócił uwagę na konieczność
pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł (od innych podmiotów, sponsorów).
Chciałby aby były premiowane zdania atrakcyjne dla jego mieszkańców i wyzwalające
inicjatywy oraz udział mieszkańców Piastowa. Podkreślił, że przyznanie środków
finansowych organizacjom pozarządowym nie może się wiązać się z finansowaniem działań
statutowych tych podmiotów.

•

Sekretarz miasta przekazał informację o projekcie uchwały RM Piastowa w sprawie trybu
pracy i konsultowania z organizacjami pozarządowymi programu i zasad współpracy. Projekt
uchwały Rady Miasta w prawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został
umieszczony na stronie internetowej miasta i jest prośba o przesłanie ewentualnych uwag do
końca października. Sekretarz zwrócił się do obecnych o przesłanie do dnia
20 listopada 2012 r. propozycji zadań, które mogą zostać ujęte w planowanych działaniach na
rok 2013.

•

Pani Jolanta Buczkowska – pełnomocnik Burmistrza do współpracy z organizacjami
pozarządowymi przedstawiła swoje spostrzeżenia z dotychczasowej współpracy z
organizacjami wskazując na: sposoby rozliczenia dotacji, proporcjonalności dofinansowania z
budżetu miasta do całkowitych kosztów poniesionych w przyjętym zadaniu przez określony
podmiot, możliwościach dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy rodzajami kosztów do
10 %, wkład osobowy (nie finansowy) określany w ofercie, konieczności dokumentowania
poniesionych kosztów oraz przestrzegania ich wydatkowania tylko w terminie określonym w
umowie, zwrotu niewykorzystanej dotacji. Zaproponowała aby organizacje, które dokonują
zmian w harmonogramie realizowanych zadań, skonsultowały wcześniej te zmiany a
następnie wystąpiły do miasta z prośbą o aneks do umowy. Niedopuszczalne jest rozliczanie
poniesionych kosztów przed i po terminie wskazanym w umowie.
Zebrani zaproponowali, aby na stronie miasta wymienić organizacje pożytku publicznego
działające w Piastowie, które ubiegają się o dokonanie odpisu 1% od podatku z
umieszczeniem jej przy okazji przypomnienia rozliczenia się osób z fiskusem (np. formularz
PIT 37 itp.).

•
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