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Szanowny Pan
Gabriel Podbioł
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lublińcu
W odpowiedzi na interpelację Radnego Damiana Włodarczyka z dnia 04.05.2021 r.,
która wpłynęła do sekretariatu Urzędu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lublińcu w dniu 04.05.2021 r., uprzejmie informuję, iż do tej pory inicjatorem
i organizatorem debat oksfordzkich w naszym mieście była organizacja pozarządowa
oraz szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Lublińcu. W związku z powyższym uważam za zasadne utrzymanie dotychczasowych zasad
organizacji ww. przedsięwzięcia.
Uprzejmie informuję, że w 2016 roku Urząd Miejski w Lublińcu przekazał Fundacji
Nowy Głos dotację na dofinasowanie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenia z Debaty
Oksfordzkiej oraz Przemawiania Publicznego. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych.
Jesteśmy otwarci na podobną współpracę także w 2022 roku z okazji jubileuszu
750-lecia Miasta, jednakże nie mogę narzucić takiej formy współdziałania szkołom
ponadpodstawowym w naszym mieście, tym bardziej, że dofinansowanie tego rodzaju zadania
odbywa się w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie
realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca. Z otwartością jednak przyjmę oddolną
inicjatywę organizacji – w ramach tak ważnego dla naszego Miasta jubileuszu - cyklu debat
oksfordzkich przez szkoły ponadpodstawowe w Lublińcu, które mogą wykazać się
doświadczeniem i sukcesami w organizacji ww. przedsięwzięcia.
Ponadto uprzejmie informuję, że pod koniec br. albo na początku przyszłego planuję
ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca,
w którym jako priorytetowe zostaną określone zadania związane z obchodami 750-lecia Miasta
Lublińca. W związku z powyższym w organizację publicznych debat oksfordzkich, w ramach
planowanego jubileuszu Miasta, mogą włączyć się również organizacje pozarządowe
we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie Lublińca.
Z poważaniem
Burmistrz
Edward Maniura
Do wiadomości:
Damian Włodarczyk - Radny Rady Miejskiej

