
 
 
 

Uchwała Nr 1/10 
Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności   

Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra za rok 2009.  
 
 

§ 1. 1.  Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Miasta 

Zielona Góra za rok 2009. 

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

                     (-) 

                      Ryszard Błażyński 

 
 



 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA  

ZA ROK 2009. 

 
 
I. WPROWADZENIE. 

 
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra, zwana dalej radą, powołana została 

na podstawie uchwały nr XVIII/239/08 Rady Miasta Zielona Góra w dniu 22 stycznia 2008 roku. 

Rada stanowi reprezentację sektora pozarządowego w relacji pomiędzy władzą publiczną  

a organizacjami pozarządowymi.  

Jest organem opiniodawczo-doradczym organów miasta w celu współdziałania w realizowaniu 

zadań publicznych.  

 

II. ZMIANY W ZARZĄDZIE I SKŁADZIE RADY. 
 

Ze stanowiska Sekretarza odwołano Panią Magdalenę Dec (nadal jednak pozostała w radzie). 

Członkowie rady jednogłośnie wybrali na to stanowisko Panią Monikę Jakubowską, która w radzie 

pełni jednocześnie funkcję przedstawiciela Prezydenta Miasta.  

Natomiast w listopadzie Pani Magdalena Dec złożyła pisemną rezygnację z dalszego udziału  

w radzie. Jej miejsce, zgodnie z obowiązującym regulaminem, zajęła Pani Anna Nabel-Myszkiewicz 

(Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków), która podczas wyborów w 2008r. 

uzyskała największą liczbę głosów. Po zmianach rada ukonstytuowała się następująco:  

1. Ryszard Błażyński - przewodniczący rady,  

2. Zofia Banaszak – zastępca przewodniczącego, 

3. Sławomir Stańczak - zastępca przewodniczącego, 
4. Monika Jakubowska – sekretarz, przedstawiciel Prezydenta Miasta, 

5. Alicja Błażyńska – członek rady, 

6. Andrzej Bocheński – członek rady, 

7. Anna Nabel-Myszkiewicz – członek rady, 

8. Bruno Aleksander Kieć – członek rady, 

9.  Zygmunt Prętkowski – członek rady, 
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10. Krzysztof Kubasiewicz – członek rady, 

11. Jan Zelek – członek rady. 

 
 
III. UTWORZENIE INKUBATORA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 
 

Ponownie powróciła sprawa utworzenia inkubatora dla organizacji pozarządowych. W 2008 roku 

rada wielokrotnie zwracała się z prośbą o pomoc do Rady Miasta Zielona Góra i władz miasta  

o przyznanie lokalu na ten cel. W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji, w grudniu 2008r. miasto 

zaproponowało radzie budynek, mieszczący się przy ul. I. Krasickiego 25 w Zielonej Górze.  

Rada z satysfakcją przyjęła propozycję i podjęła starania, aby Stowarzyszenie „Verte” z Zielonej 

Górze ubiegało się o środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie inkubatora w w/w lokalu. 

Stowarzyszenie „Verte” uzyskało z grantów krajowych i środków unijnych blisko 4 mln złotych.  

Niestety - po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Zielona Góra - przedmiotowa nieruchomość 

została oddana w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Polskiego Związku Głuchych Oddział Lubuski – 

Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu NZOZ  

z siedzibą w Zielonej Górze.  

Stworzenie inkubatora dla organizacji pozarządowych ponownie okazało się nieudaną próbą  

i powróciło do „punktu wyjścia”.  

 

IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA RADY. 
 

1. We współpracy z Miastem Zielona Góra, rada zorganizowała cykl bezpłatnych szkoleń 

adresowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń kultury fizycznej  

i sportu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie 

miasta Zielona Góra, tj.: 

Ø „Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, w tym planowanie i pisanie projektów 
unijnych” (16 - 17 czerwca 2009r.). Zakres tematyczny obejmował m.in.: zasady tworzenia 

projektów, procedurę konkursową, wypełnianie wniosków dotacyjnych. W szkoleniu udział wzięło 

38 osób.  

Ø „Księgowość w organizacjach pozarządowych z elementami rachunkowości” (24 - 25 

listopada 2009r.). Zakres tematyczny obejmował m.in. zagadnienia z zakresu: rachunkowości 

organizacji pozarządowych,  obowiązków w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych  

w organizacjach pozarządowych, przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych, 

księgowania przykładowych operacji w księgach rachunkowych stowarzyszenia nieprowadzącego 

działalności gospodarczej oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. W szkoleniu udział 

wzięło 26 osób rozpoczynających lub zajmujących się prowadzeniem księgowości organizacji 

pozarządowej. 

Ø „Wolontariusz w organizacji” (4 grudnia 2009r.). W trakcie szkolenia uczestnicy poznali, jak 

tworzyć zespoły zadaniowe, jak motywować innych do działania i wspierać ich w realizacji 

postawionych im zadań. Lepiej zrozumieli powody angażowania się ludzi w działalność 

wolontarystyczną oraz korzyści, jakie odnoszą wolontariusze i organizacje ze wzajemnej 
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współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniu (12 osób) uczestnicy nauczyli się jak skuteczniej 

pozyskiwać wolontariuszy.  

Ø „Lider  w  zespole”  (17-18 grudnia 2009r.).  Dwudniowe  szkolenie   dostarczyło   uczestnikom  

wiedzy  na temat kompetencji i umiejętności, jakie powinni posiadać liderzy  społeczni. Uczestnicy 

doskonalili  swoje umiejętności  kierowania  zespołem,  inspirowania  innych  i  ukierunkowywania  

ich  na  osiąganie konkretnych  celów,  jakie  stawiają  przed  nimi  wyzwania  płynące  z  ich  

lokalnych społeczności i organizacji.  Szkolenie pokazało uczestnikom, że w pełnieniu  roli  lidera 

ważne są trzy elementy:  

-  własny rozwój (wiedza, umiejętności merytoryczne i interpersonalne),   

-  budowanie dobrych relacji z otoczeniem  (tworzenie  nowych więzi społecznych, rozwój  zespołu 

lub organizacji, w której działa lider, angażowanie innych do współpracy),   

-  zmienianie swojego środowiska poprzez celowe i zorganizowane działania dostrzeganie potrzeb 

społecznych i przygotowywanie skutecznych działań na rzecz ich zaspokajania). 

       W szkoleniu udział wzięło 14 osób.  

 
W trakcie organizowanych szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów i przykładowych 

dokumentów prezentujących omawianą problematykę oraz zaświadczenia o uczestnictwie  

w szkoleniu. Zapewniono catering. Łącznie przeszkolonych zostało 90 osób. 

 
2. Przedstawiciele rady wzięli udział oraz byli jednym ze współorganizatorów IV Forum 

Lubuskich Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 22 października w Hotelu RUBEN w Zielonej 

Górze. 

 
3. Rada udzieliła rekomendacji i poparcia dla wniosku złożonego przez Fundację Rozwoju 

Kultury Kombinat Kultury, dotyczącego przekazania przez miasto lokalu przy ul. Batorego 33 na 

bieżącą działalność fundacji. 

 
4. Na jednym z posiedzeń rady padła propozycja organizacji w 2010 roku Zielonogórskiego Dnia 

Organizacji Pozarządowych. W mieście działa ponad 300 organizacji pozarządowych. Wspólnie 

uznano, że tego typu impreza stanowić będzie doskonałą i niepowtarzalną okazję do zintegrowania 

sektora pozarządowego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Każda  

z organizacji pozarządowej będzie miała możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych 

osiągnięć, przedstawienia planów na przyszłość, a nawet pozyskania partnerów do wspólnych działań. 

Podczas organizowanego przedsięwzięcia wręczona zostałaby nagroda Prezydenta Miasta Zielona 

Góra dla najlepszej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców miasta Zielona Góra. 

 
5. Dnia 30 listopada - na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - rada odwiedziła siedzibę stowarzyszania. Członkowie  

rady zapoznali się z prowadzonymi tam formami działalności statutowej. Obejrzeli również film, 

dotyczący początków działalności organizacji w nowej siedzibie oraz nt. działalności świetlicy 

socjoterapeutycznej dla dzieci „Złote Serca”. 
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6. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra 14 grudnia rada wzięła udział w spotkaniu 

wigilijno-opłatkowym, zorganizowanym w Zielonogórskiej Palmiarni. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich rad społecznych, działających przy Prezydencie Miasta, którzy oprócz 

życzeń, otrzymali również upominki świąteczne, wykonane przez młodzież i instruktorów  

z Młodzieżowego Domu Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.  

 
7. Członkowie rady uczestniczyli w pracach komisji konkursowych, oceniających oferty na 

realizację zadań publicznych oraz wnioski, dotyczące przyznania nagród i stypendiów, zarówno 

kulturalnych jak i sportowych.  

 
8. Powstała na stronie serwisu miejskiego zakładka „Rada Organizacji Pozarządowych” okazała 

się cenną inicjatywą rady. Zawarte w niej informacje stanowią niezbędną pomoc w codziennej pracy 

organizacji pozarządowych. Zielonogórskie organizacje pozarządowe mogą też na bieżąco śledzić 

podejmowane działania rady.  

 
 
V. OPINIE, PODJĘTE UCHWAŁY. 
 

W 2009 roku członkowie rady podjęli uchwały w sprawie: 

• wyznaczenia osoby do oceny ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

• przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra za  

rok 2008,  

• wyznaczenia osób do prac w komisjach konkursowych w sprawie nagród i stypendiów sportowych, 

nagród kulturalnych oraz stypendiów twórczych i artystycznych, 

• ponownego wyboru sekretarza Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra, 

• wyznaczenia osób do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty składane w ramach 

otwartych konkursów ofert, 

• uzupełnienia składu Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra. 

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem nr 408/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 

2008 r. w sprawie opiniowania projektów uchwał i zarządzeń przez podmioty zewnętrzne, rada 

opiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta Zielona Góra, tj.:  

• w sprawie „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli w Mieście Zielona Góra na lata 2009-2014”, 

• w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Kraljevo (Serbia), 

• w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona 

Góra, 

• w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, 

• w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, 

W wyżej  wymienionych sprawach rada wyraziła opinie pozytywne. 

 
Natomiast w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy 

użyczenia nieruchomości zabudowanej oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
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nagród i wyróżnień sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznawania – 

opinie były negatywne. W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 

nagród i wyróżnień sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznawania,  

Zielonogórska Rada Sportu, która wyraziła opinię pozytywną, zaprosiła radę na wspólne posiedzenie, 

którego celem było dojście do porozumienia i ujednolicenie obu wydanych opinii. Niestety zajęte 

wcześniej stanowiska przez obie rady pozostały bez zmian - w skutek czego ostatecznie projekt 

uchwały został wycofany. 

 

VI. PODSUMOWANIE. 
 

Kolejny okres działalności znów pokazał, że powołanie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta 

Zielona Góra okazało się słuszne i konieczne. Organizacje pozarządowe doceniły istotę 

funkcjonowania wspólnej reprezentacji trzeciego sektora w mieście, niejednokrotnie podkreślając jej 

przydatność dla realizacji własnych celów i zadań statutowych.  

Dużym powodzeniem cieszyły się zorganizowane szkolenia, podczas których przedstawiciele 

zielonogórskich organizacji pozarządowych wielokrotnie podkreślali potrzebę organizacji takich 

spotkań. Deklarowali chęć dalszego uczestnictwa i powtórzenia niektórych szkoleń w roku następnym. 

Szkoda tylko, że nadal minusem we współpracy z miastem okazują się nieudane próby 

stworzenia miejsca, które w obiektywny, niezależny od władz sposób, mogłoby wspierać rozwój 

trzeciego sektora w mieście.  

 
 
 
 

                PRZEWODNICZĄCY  
         RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

      
    (-) 
 

                Ryszard  Błażyński 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie sporządziła: 
 
Monika Jakubowska 
Sekretarz  
Rady Organizacji Pozarządowych 
  
 
 
 
Zielona Góra, 27 stycznia 2010 r. 


