
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA  

ZA ROK 2008 

 

 
I. Wprowadzenie. 

 
Na podstawie uchwały nr XVIII/239/08 w dniu 22 stycznia 2008 roku Rada Miasta powołała 

Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra, która z kolei utworzona została na 

podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie Wieloletniego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, w celu pogłębienia współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zielona Góra, zwana dalej radą, 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. Kadencja trwa 4 lata. Do jej kompetencji należy: 

Ø współpraca z organami miasta poprzez reprezentowanie organizacji pozarządowych działających 

na terenie miasta; 

Ø udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

Ø opiniowanie w formie pisemnej projektów aktów normatywnych organów miasta, dotyczących 

sektora pozarządowego; 

Ø podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy w mieście, m.in. poprzez organizację 

konferencji, spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz innych 

wspólnych działań; 

Ø inicjowanie działań służących rozwojowi sektora pozarządowego w mieście, regionie i kraju; 

Ø współpraca z mediami w zakresie działania rady; 

Ø wspieranie działań organizacji pozarządowych na terenie miasta, m.in. poprzez udzielanie 

rekomendacji; 

Ø stałe monitorowanie i doskonalenie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, wspólne 

rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb; 

Ø wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście, 

regionie i kraju. 

 
 



 2 

II. Wybory do rady. 
 

19 marca 2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra odbyło się zebranie wyborcze, 

podczas którego - spośród 35 kandydatów, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe - do rady 

wybrano 10 przedstawicieli sektora pozarządowego, tj.:  

1. Ryszard Błażyński (Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT)  

2. Zofia Banaszak (Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

3. Sławomir Stańczak (Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia „VERTE”) 

4. Magdalena Dec (Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Aktywnej LUPUS) 
5. Alicja Błażyńska (Klub Kiwanis Zielona Góra „ADSUM”) 

6. Andrzej Bocheński (Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej) 

7. Emilia Inglot (Fundacja Bank Żywności) 

8. Bruno Aleksander Kieć (Fundacja Rozwoju Kultury - Kombinat Kultury) 

9. Zygmunt Prętkowski (Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie) 

10. Jan Zelek (Stowarzyszenie „Pokolenia Lubuszan”). 

Przedstawicielem Prezydenta Miasta w radzie została Pani Monika Jakubowska, Inspektor  

w Wydziale Spotu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra.  

W trakcie trwania pierwszej kadencji rady (we wrześniu) swoją rezygnację z członkostwa  

w radzie złożyła Pani Emilia Ingot, z uwagi na wystąpienie z organizacji pozarządowej. Jej miejsce, 

zgodnie z obowiązującym regulaminem, zajął Pan Krzysztof Kubasiewicz (Lubuskie Towarzystwo 

Fotograficzne), który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów. 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady odbyło się w dniu 03 kwietnia 2008 r., na którym 

wybrano Zarząd w składzie:  

1. Ryszard Błażyński - przewodniczący rady,  

2. Zofia Banaszak – zastępca przewodniczącego, 

3. Sławomir Stańczak - zastępca przewodniczącego, 
4. Magdalena Dec - sekretarz.  

Ponadto rada ustaliła zadania priorytetowe do realizacji w roku 2008. Wśród nich na pierwszym 

miejscu znalazło się zorganizowanie spotkania z Prezydentem Miasta Zielona Góra. Na spotkaniu 

rozmawiano o kondycji organizacji, potrzebach i możliwościach rozwoju jej działalności w mieście.  

Poruszono m.in. potrzebę utworzenia inkubatora dla organizacji pozarządowych, w którym organizacje 

pozarządowe mogłyby realizować nie tylko własne zadania statutowe, ale również uzyskiwać pomoc 

merytoryczną, brać udział w szkoleniach, itd.  

 
III. Utworzenie inkubatora dla organizacji pozarządowych. 
 

W sprawie pozyskania lokalu na utworzenie inkubatora, rada wielokrotnie zwracała się z prośbą 

o pomoc do Rady Miasta Zielona Góra i władz Miasta. Na początku otrzymała trzy propozycje: 

1) budynek przy ul. Staszica 4 (siedziba Centrum Integracji Społecznej), 

2) lokal przy ul. Batorego 33 (dawna siedziba Oddziału Polskiego Związku Zapobiegania Narkomanii), 

3) pomieszczenia w siedzibie Przedszkola nr 22 przy ul. Porzeczkowej 34. 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy z kierownikiem Centrum Integracji Społecznej - strony  

nie doszły do porozumienia. Z kolei proponowane przez miasto lokale przy ul. Batorego 33  

i ul. Porzeczkowej 34 (w opinii rady) nie nadawały się na działalność, m.in. ze względu na brak 
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pomieszczeń na organizację szkoleń, warsztatów, czy też występujące w nich bariery 

architektoniczne. 

Kolejnym krokiem, było wskazanie przez samą radę dwóch lokali, które nadawałyby się na 

działalność zielonogórskich organizacji (lokal przy ul. Ptasiej 2a i budynek przy ul. Sienkiewicza 10). 

Niestety, w przypadku i tych lokali, decyzje o ich zagospodarowaniu zostały podjęte wcześniej.  

Następnym działaniem było złożenie przez radę pisma do Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Urzędu Miasta, w sprawie udzielenia informacji o przydzielonych lokalach użytkowych 

organizacjom pozarządowym, w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2008 r.  Na podstawie niepełnej 

informacji uzyskanej od w/w wydziału, rada podjęła dalsze kroki, celem faktycznego ustalenia danych, 

dotyczących gospodarki lokalowej przeznaczonej dla organizacji pozarządowych w mieście. 

Dopiero dzięki inicjatywie i wsparciu Pana Marka Kamińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Zielona Góra, rada uzyskała pełny wykaz lokali, jakie miasto przydzieliło organizacjom 

społecznym. Po dokonaniu wnikliwiej analizy dokumentu okazało się, że niektóre organizacje  

w wynajmowanych lokalach użytkowych nie pełnią żadnych dyżurów na rzecz mieszkańców naszego 

miasta, a co za tym idzie, nie realizują warunków umowy najmu albo zajmują więcej niż jedno 

pomieszczenie i w żadnym z nich nie prowadzą działalności statutowej. Ponadto, część wykazanych 

organizacji dawno zaprzestała swoją działalność.  

Rada dokonała również weryfikacji nazw niektórych organizacji pozarządowych. Okazało się, że nie 

widnieją one w wykazie, prowadzonym przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, który 

sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami, zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym  

w Zielonej Górze.  

Wobec zaistniałych braków i nieścisłości, rada zwróciła się do Prezydenta Miasta Zielona Góra 

z prośbą o powołanie właściwej komisji/zespołu, celem przeprowadzenia kontroli i weryfikacji lokali 

użytkowych wynajmowanych przez Miasto organizacjom pozarządowym. 

Zarządzeniem nr 973/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008 r. 

poszerzono, istniejący od kwietnia 2007 r., skład Zespołu opiniodawczo - doradczego ds. 

gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach Miasta o jednego przedstawiciela 

z rady. 

W związku z wyżej przeprowadzonymi działaniami, w grudniu ubiegłego roku przedstawiciele 

rady spotkali się jeszcze z władzami Miasta, celem omówienia i przedstawienia sytuacji lokalowej  

w mieście. Rozmowy zakończyły się pomyślnie, gdyż miasto zaproponowało radzie budynek, który 

mieści się przy ul. I. Krasickiego 25 w Zielonej Górze.  

 
IV. Działania rady. 
 

W pierwszym okresie swojej działalności rada odbyła dziesięć posiedzeń. Oprócz spraw 

związanych z utworzeniem inkubatora, rada podejmowała również inne działania na rzecz 

zielonogórskich organizacji, m.in.: 

Ø wydała pozytywną opinię (rekomendację) dla projektu pt. „Akcja Człowiek”, którego realizatorem 

był Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze wraz z Parytetowym 

Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii. Projekt dotyczył uruchomienia  

i prowadzenia zajęć popołudniowych w trzech placówkach opiekuńczych znajdujących się na 

terenie miasta Zielona Góra, tj. w Centrum Usług Opiekuńczych, Domu Dziennego Pobytu  

i Ośrodku Terapii Zajęciowej; 
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Ø opracowała „Ankietę potrzeb”, która została rozpowszechniona w środowisku pozarządowym. 

Ankieta miała na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz wspólne 

zaplanowanie działań służących ich rozwiązaniu. W związku z tym, że organizacje pozarządowe 

zgłosiły największe zapotrzebowanie na szkolenia – rada zaplanowała na rok 2009 

zorganizowanie 3 szkoleń, związanych m.in. z pozyskiwaniem środków, zwłaszcza unijnych oraz 

pochodzących z programów rządowych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych 

organizacji. 

Ponadto w posiedzeniach rady uczestniczył: 

Ø Pan Radosław Flügel – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przedstawił zmiany do planu działań Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach priorytetów VI-IX na 2009 rok oraz omówił kryteria dostępu  

i kryteria strategiczne do programu; 

Ø Pan Marek Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, który przedstawił 

propozycje i rozwiązania polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych w mieście. 

 
Członkowie rady uczestniczyli w pracach komisji konkursowych, oceniających wnioski 

dotyczące przyznania nagród i stypendiów, zarówno kulturalnych jak i sportowych.  

10 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra odbyła się konferencja prasowa  

poświęcona inauguracji działalności rady. Udział w niej wzięło pięciu przedstawicieli rady. Spotkanie  

z dziennikarzami poświęcone było przedstawieniu Zarządu rady oraz zasygnalizowaniu jej 

kompetencji w zakresie działalności na rzecz zielonogórskich organizacji pozarządowych.  

Cenną inicjatywą rady było powstanie na stronie serwisu miejskiego zakładki pn.: Rada 

Organizacji Pozarządowych. Strona poświecona jest bieżącej działalności rady oraz zawiera 

informacje niezbędne w codziennej pracy organizacji pozarządowych. 

 
V. Podjęte uchwały. 
 

Jedną z pierwszych uchwał, jaką podjęli członkowie rady, było wyrażenie zgody na utworzenie 

funduszu pożyczkowego i poręczeniowego dla organizacji pozarządowych realizujących działania 

współfinansowane ze środków UE. Celem utworzenia funduszu było ułatwienie organizacjom 

pozarządowych sięgania po środki z Unii Europejskiej. 

Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły: 

- wyboru przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza Rady Organizacji 

Pozarządowych Miasta Zielona Góra I kadencji; 

- wyznaczenia osoby do oceny ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

- wyznaczenia osoby do prac w Zespole opiniodawczo-doradczym ds. gospodarowania lokalami 

użytkowymi znajdującymi się w zasobach Miasta;  

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

otwartych konkursów ofert. 

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 

zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta, tj.:  

- w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Zielonej Górze, 
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- w sprawie określenia warunków i trybu, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego, 

- w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu i wysokości ich 

przyznawania, 

- w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu  

i wysokości ich przyznawania, 

- w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, 

- w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2009; 

oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra zmieniające zarządzenie w sprawie cennika opłat 

oraz trybu i zakresu stosowania zwolnień i upustów za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-

rekreacyjnych. 

 
VI. Podsumowanie. 
 

Pierwszy okres działalności 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. 

Warto podkreślić, że praca w radzie nie wiąże się z otrzymywaniem żadnych apanaży czy 

wynagrodzenia, a jest jedynie pracą społeczną na rzecz całego sektora pozarządowego w naszym 

mieście.  

 

 

                PRZEWODNICZĄCY  

           RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

     (-) 

                  Ryszard Błażyński 

 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie sporządziła: 
 
Monika Jakubowska 
Inspektor 
w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki 
Urzędu Miasta Zielona Góra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra,12 lutego 2009 r. 


