Elbląg, 25. stycznia 2014
NOTATKA
Ze spotkania członków REOP i ERDPP (strona pozarządowa) z prezydentem Elbląga
Jerzym Wilkiem i wiceprezydentem Markiem Pruszakiem
w dniu 24.01.2014, Elbląg, Urząd Miejski
Spotkanie odbyło się z inicjatywy REOP.
Tematyka spotkania:
1. współpraca z samorządem elbląskim na rzecz wykorzystania RPO 2014-2020 przez elbląskie
organizacje pozarządowe.
2. kwestia środków finansowych na wkłady własne dla projektów realizowanych przez
organizacje ze środków spoza budżetu miasta;
3. kwestia uruchomienia pożyczek dla organizacji ze środków budżetu miasta (zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Po przywitaniu Arkadiusz Jachimowicz przedstawił stan prac nad przygotowaniem organizacji do
pozyskania środków finansowych z RPO 2014-2020 – w grudniu 2013 odbyło się pierwsze
spotkanie z przedstawicielem samorządu, na którym ustalono, że dokonane zostanie badanie
potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie remontów/adaptacji/kupna lokali przez
organizacje. Takie badanie zostało przeprowadzone we współpracy z COP. 23 elbląskie
organizacje są zainteresowane tą sprawą. Opracowanie zapotrzebowania trafiło do prezydenta.
W międzyczasie REOP wypracowała zapis do strategii rozwoju Elbląga 2020+ o treści
następującej: „wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu i podnoszeniu standardów
infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań publicznych (lokali, budynków itp.)”. Wniosek
został przekazany do Departamentu Rozwoju UM Elbląga.
W trakcie dyskusji stwierdzono:
- samorząd jest gotowy do współpracy w tym zakresie w okresie późniejszym tj. od 2016 roku,
kiedy budżet miasta będzie ustabilizowany, samorząd oczekuje od strony pozarządowej
propozycji planu działań w tym zakresie ze wskazaniem organizacji (zadania publicznego), które
w pierwszym rzędzie powinna być wsparta finansowo z budżetu miasta; samorząd jest gotowy
współtworzyć taki plan działań;

- samorząd w budżecie na rok 2014 przewidział wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w
wysokości 27 mln zł, strona pozarządowa wyraziła obawy, że zostaną sprzedane podmiotom
komercyjnym lokale/nieruchomości, które mogą być potrzebne do prowadzenia usług społecznych
przez organizacje, które mogą być zainteresowane pozyskaniem niektórych lokali/nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży;
- REOP wystosuje pismo do organizacji które zgłosiły zapotrzebowanie na lokale/nieruchomości z
prośbą o dookreślenie tego zapotrzebowania;
- 14.02 w Ostródzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. RPO 2014-2020 na którym należy
zwrócić uwagę na zapisy tego dokumentu i ewentualnie zgłosić odpowiednie wnioski;
- zorganizowane zostanie spotkanie REOP z ww organizacjami17. lutego o godz. 13.00 w sali
ESWIP, gdzie przedyskutowany zostanie m.in. kolejność wsparcia finansowego przez samorząd
(w zależności od potrzeby społecznej), przedyskutowany zostanie zarys planu działania w tym
zakresie;
- pojawia się także kwestia sprzedaży przez samorząd lokali/budynków komunalnych po cenach
preferencyjnych dla organizacji pozarządowych prowadzących usługi społeczne na rzecz
mieszkańców Elbląga, a także sposób zabezpieczenia sprzedanych w ten sposób lokali przez
organizacje, tak aby prawo pierwokupu miała strona samorządowa – należy ten temat rozeznać;
- po ww spotkaniu odbędzie się spotkanie zainteresowanych organizacji ze stroną samorządową;
- temat należy poruszyć podczas kolejnego spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- należy sprawdzić zapisy Strategii rozwoju Elbląga 2020+ czy zawarte są w niej odpowiednie
zapisy dotyczące omawianej sprawy;
- stwierdzono, że powyższe działania powinny być spójne z polityką społeczną prowadzoną przez
samorząd elbląski, gdzie w pierwszym rzędzie należy zapewniać podstawowe potrzeby
społeczności lokalnej.
Na tym spotkanie zakończono
Sporządził
Arkadiusz Jachimowicz
Przewodniczący

