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Załącznik do Rocznego programu współpracy 
Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.   

 

PSW.0541.35.2019                        Skawina, 7 października 2019 r. 

 
RAPORT Z KONSULTACJI 

 
Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie 
Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. 
oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej  Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu 
współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” 
 
CEL KONSULTACJI:  
- poznanie opinii, złożenie uwag, bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie 
przedłożonego projektu uchwały.  
 
PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:  
- zgodnie z zarządzeniem nr 263.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
konsultacje miały zasięg ogólnogminny - skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, 
którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do złożenia uwag skierowano do 
podmiotów sektora pozarządowego. 
 
PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:  
- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 19 sierpnia - 9 września 2019 r. Ogłoszenie 
konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 263.2019 z dnia 12 
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu 
współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”;  
- konsultacje przeprowadzono w formie: 
1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz poprzez złożenie pisemnych wniosków (z 
zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 
1; 

2) online – poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstały w ramach projektu „Budowa 
systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”. 

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano 
również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter.  
 
LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:  
- Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego po zapoznaniu się z projektami uchwał, 
zaakceptowała je w całości nie wnosząc uwag do ich treści; 
- w toku konsultacji zgłoszone zostały uwagi przez: Stowarzyszenie Dzieci są Ważne, Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka, Józefa Tomczaka, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice, Klub 
Seniora w Jaśkowicach, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” z Radziszowa. 
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WYNIKI KONSULTACJI:  
 

L
p
.
  

Wnoszę uwagi do:  
(wskazać zapis)  

Treść uwagi/opinii/propozycji:  Odpowiedź: (wypełnia urząd)  

1
. 
Rozdział 4, §6, 
pkt. 1, ppkt. 5) 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Dzieci są Ważne 

Postulujemy o dodanie podpunktu c) o następującej treści: 
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 
trakcie roku kalendarzowego poprzez organizację 
aktywności innych niż wskazane w punktach a) i b) 
powyżej, wspierających rozwój zainteresowań, uzdolnień i 
kompetencji społecznych dzieci i młodzieży”.  
 
Uzasadnienie: Działania na rzecz dzieci i młodzieży nie 
powinny dotyczyć tylko okresu ferii i wakacji, ale także 
całego roku szkolnego. Oprócz wypoczynku letniego i 
zimowego należy również zadbać o wypełnienie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży w formie ciekawych, 
rozwijających zajęć, warsztatów, pikników oraz innych 
aktywności organizowanych na terenie gminy. 
 

 
Uwaga odrzucona:  
obszar wskazany w rozdziale 4, §6, pkt. 1, ppkt. 5) 
„Programu współpracy…” obejmuje 
zagospodarowanie czasu wolnego w trakcie ferii 
oraz wakacji. Konkurs w ww. obszarze jest 
odpowiedzią na znaczne zmniejszenie zajęć 
dodatkowych w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych. Wszelkie inne działania związane  
z aktywizacją dzieci i młodzieży mogą być także 
realizowane w ramach pozostałych obszarów 
konkursowych.  

2
. 
Rozdział 4, §6 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Dzieci są Ważne 

Postulujemy o dodanie podpunktu 11) o następującej 
treści, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie: 
„Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” 
wraz z poniższymi podpunktami: 
a) wspieranie rozwoju więzi rodzinnych, rozwój 
kompetencji miękkich u dzieci, młodzieży i rodziców 
poprzez organizację aktywności angażujących całą 
rodzinę, m.in. warsztatów rodzinnych; 
b) wspieranie i rozpowszechnianie idei świadomego 
rodzicielstwa i macierzyństwa, wsparcie dla kobiet w ciąży  
i połogu; 

 
Uwaga przyjęta w części:  
działania prorodzinne mające na celu profilaktykę 
uzależnień m.in. poprzez promocję wspólnych 
aktywności rodzinnych mogą zostać realizowane  
w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym”. Dodatkowo, wszelkie 
działalności związane z działalnością na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka 
otrzymają dodatkowe punkty we wszystkich 
konkursach ogłaszanych przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Skawina. 
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c) upowszechnianie i ochrona prawa dziecka. 
 
Uzasadnienie: Dla dobra społeczności lokalnej ważne jest 
także dbanie o więzi rodzinne i zachęcanie rodziców do 
wspólnego spędzania czasu razem z dziećmi w sposób 
aktywny i kreatywny, pokazanie im nowych sposobów na 
rozwijanie umiejętności dziecka i wspólne 
eksperymentowanie. 
Organizując aktywności dla rodziców nie należy zapominać 
o przyszłych i „świeżo upieczonych” mamach, które 
potrzebują wsparcia emocjonalnego i merytorycznego ze 
strony profesjonalistów oraz innych, doświadczonych 
kobiet.  

3
. 
Rozdział 4, §6 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Dzieci są Ważne  

Postulujemy o dodanie podpunktu 12) o następującej 
treści, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
„Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych” wraz z poniższymi podpunktami:  
a) prowadzenie placówek aktywizacji w formie centrum 
aktywności dla mieszkańców, 
b) organizacja działań edukacyjno-informacyjnych, 
integracyjnych, rozwojowych. 
c) wsparcie informacyjno-doradcze. 
 
Uzasadnienie: Aktywizacja mieszkańców i rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych wymagają organizacji działań, 
które można realizować w ramach tworzonych Centrów 
Aktywności Kulturalnej. Tego typu działania pomogą 
zintegrować mieszkańców gminy i zachęcić ich do 
wspólnej pracy dla dobra społeczności.  
 

 
Uwaga przyjęta w części:  
wszelkie działalności związane z działalnością 
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych otrzymają dodatkowe punkty  
we wszystkich konkursach ogłaszanych  
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 
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4
. 
Rozdział 4, §6 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
1) Józefa 
Tomczaka 
2) Klub Seniora  
w Jaśkowicach 
(64 członków) 
3) Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa 
Jaśkowice XXI 
Wiek (56 członków) 
 
 

Wnoszę o ogłoszenie konkursu w obszarze działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, seniorów, osób 
niepełnosprawnych. Konkurs, na który wnioskuję o 
wyodrębnienie kwoty 40.000,00 zł na zadania  
w sferze; ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe, które w 
swoich statutach mają wpisaną działalność na rzecz osób 
starszych niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i 
emerytalnym i dodatkowo w okresie ostatnich 3 lat składały 
co najmniej raz w roku wnioski na rzecz tych osób mogłyby 
składać wnioski w ramach ogłoszonego konkursu w tej 
sferze. Można też rozważyć możliwość, aby to jedna 
organizacja pozarządowa uzyskała określoną kwotę na 
zorganizowanie tegoż zadania i jako tzw. podwykonawcom 
przydzielałaby te zadania w razie zgłoszenia takich 
wniosków. Zastrzega się, aby taka organizacja spełniała 
kryteria powyżej opisane i dodatkowo miała jak 
najmniejsze koszty z tytułu obsługi takiego zadania. 
 
Uzasadnienie: Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym wpisuje się w sferę zadań opisanych w Art. 4. 
1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
obejmuje zadania w zakresie: 10) działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym. Mając na uwadze powyższe 
wniosek jest zasadny. Pragnę dodać, że taki podobny 
wniosek był już składany i Burmistrz dostrzegał zasadność 
i rozważał możliwość ogłoszenia takiego konkursu, 
jednakże upłynął rok i sprawa pozostała tylko w kwestii 
rozważania. Mamy na terenie Gminy Skawina ponad 10 
tysięcy mieszkańców w wieku senioralnym, emerytalnym, 
to prawie 25% całej liczby mieszkańców. Zasadnym jest 
wreszcie wyjść naprzeciw tym wnioskom i postulatom, o co 
również wnosiła Skawińska Rada Seniorów na swoich 
sesjach. 

 
Uwaga przyjęta w całości:  
forma, w jaki zostanie ogłoszony konkurs ofert 
zostanie ustalona po konsultacjach z wydziałami 
merytorycznymi oraz przedstawicielami 
Skawińskiej Rady Seniorów. Burmistrz Miasta 
i Gminy Skawina dostrzega potrzebę uruchomienia 
obszaru konkursowego dedykowanego dla osób 
starszych, wpisującego się z realizację założeń 
wynikających ze Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Skawina  
na lata 2016-2022 a w szczególności w cel 
strategiczny 1, 2 i 3 tj.: 1 Skuteczna polityka 
prorodzinna, 2. Kompleksowa polityka senioralna, 
3 Wsparcie osób zagrożonych oraz dotkniętych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 
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5
. 
Rozdział 4, §6 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Józefa Tomczaka 

Wnoszę o ogłaszanie co roku począwszy od 2020 r. 
konkursów w sferze rewitalizacji i ich ewaluowanie Jest to 
nowy temat w naszej Gminie. Środki byłyby przeznaczone 
na dodatkowe zadania wynikające z procesu 
rewitalizacyjnego np. prowadzenie zajęć  
z dziećmi, młodzieżą, organizowanie konkursów, zabaw 
na obiektach. Powstanie około 20 obiektów w ramach 
rewitalizacji, trzeba stworzyć warunki, aby te obiekty „ 
żyły”. Nie wnioskuję kwoty, albowiem wymaga to odliczeń 
dodatkowych wg zrealizowanych zadań rewitalizacyjnych i 
zgłoszonych potrzebach na te cele.  

 
Uzasadnienie: Działalność na rzecz rewitalizacji wpisuje 
się w sferę zadań opisanych w Art. 4. 1. Sfera zadań 
publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje 
zadania w zakresie: 32a) rewitalizacji. 
 

 
Uwaga przyjęta w części:  
wszelkie działalności związane z działalnością 
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych otrzymają dodatkowe punkty we 
wszystkich konkursach ogłaszanych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 

6
. 
Rozdział 2, §3 pkt. 
1.4) 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Kulturalnych 
„Sygnał”  
z Radziszowa 

 
Wzbogacenie oferty czasu wolnego: kreowanie i 
organizowanie przez organizacje pozarządowe i podmioty 
określone w art. 3 ust. 3 ustawy cyklicznych wydarzeń 
rekreacyjnych, muzycznych, sportowych 
 
Uzasadnienie: brak wyszczególnienia muzyki 

 
Uwaga przyjęta w całości  
w brzmieniu zaproponowanym przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał”  
z Radziszowa 
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7
. 
Rozdział 4, §6 pkt. 
1.5) 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Kulturalnych 
„Sygnał”  
z Radziszowa 

a) organizacja wypoczynku zimowego poza terenem 
gminy w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, 
sportowego, cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-
krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i 
niepełnosprawnych osób dorosłych z terenu gminy lub w 
formie półkolonii na terenie gminy; 
b) organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy 
w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, sportowego, 
cyklu wycieczek lub wycieczki turystyczno-krajoznawczej 
na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 
osób dorosłych z terenu gminy lub w formie półkolonii na 
terenie gminy. 
 
Uzasadnienie: brak wyszczególnienia muzyki 
 

 
Uwaga przyjęta w całości  
w brzmieniu zaproponowanym przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał”  
z Radziszowa 

8
. 
Rozdział 6, §10 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Kulturalnych 
„Sygnał”  
z Radziszowa 

W 2020 r. za priorytetowe zadanie publiczne uznaje się 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury”. 
 
Uzasadnienie: od 2012 r. z maleńką zmianą w roku 2014 r. 
sport jest na pierwszym miejscu. Uważamy, że osiem lat 
promowania tylko i wyłącznie sportu wystarczy. 

 
Uwaga odrzucona:  
określenie zadania priorytetowego wynika z wizji 
rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina 
określonej w „Programie rozwoju sportu i rekreacji 
w Gminie Skawina na lata 2016-2020+” tj.: „Dzięki 
prowadzonej polityce zrównoważonego rozwoju, 
akcentującej znaczenie sportu i rekreacji, obszar 
gminy Skawina po 2020 roku jest postrzegany jako 
wysoce konkurencyjny i atrakcyjny do życia, nauki, 
pracy i spędzania czasu wolnego - zarówno z 
perspektywy mieszkańców, jak i osób 
odwiedzających. Gminę cechuje bogata oferta 
oraz wysokorozwinięta infrastruktura sportowo- 
rekreacyjna w mieście i na obszarach wiejskich. 
Aktywność fizyczna stała się dobrem pożądanym 
i powszechnym, dostępnym w różnych formach - 
stosownie do możliwości i zainteresowań 
poszczególnych osób i środowisk lokalnych - bez 
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względu na ich wiek, stopień sprawności fizycznej 
oraz status społeczny. SKAWINA 2020 – 
ZDROWA I AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNA”.   

9
. 
Rozdział 11, §18, 
pkt. 3 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Kulturalnych 
„Sygnał”  r.  
z Radziszowa 

Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy sportem (700 000 zł), 
a podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem 
polskości, rozwojem świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej (60 000 zł). 
Uzasadnienie: W budżecie przewiduje się: 
- tylko na sport 700 000 zł, czyli  63,64% całego budżetu; 
- na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości, rozwój świadomości narodowej, świadomości 
obywatelskiej, świadomości kulturowej (PIĘĆ dziedzin 
życia) i przeznacza się 60 000 zł, czyli 5,45 całego 
budżetu. Zestawienie dziewięciu lat przedstawiono w tabeli 
nr 1. 
W sytuacji, gdy My jako orkiestra musimy się liczyć z 
wydatkami takimi jak: 
- kupno opracowań nutowych 
- kupno instrumentów, gdzie jeden instrument potrafi 
kosztować kilkadziesiąt tysięcy, 
- naprawy instrumentów, również kwestia liczona w 
tysiącach 
- nauka i dzieci młodzieży gry na instrumentach. W Szkole 
Muzycznej w Skawinie nie ma takich instrumentów jak: 

● tuba 
● euphonium 
● waltornia 
● zestaw perkusyjny 
● gitara basowa 

Są to jedne z ważniejszych instrumentów w orkiestrach 
dętych. 
- kupno strojów orkiestrowych. 
 

 
Uwaga przyjęta w części:  
w 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs ofert  
w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej” to 300 000,00 zł. Pozostałe 400 000,00 
zł zostanie przeznaczone na konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w obszarze sportu  
w dyscyplinie piłka nożna w ramach rozgrywek 
ligowych w gminie Skawina. Wysokość środków 
finansowych na rzecz otwartego konkursu ofert  
w obszarze „Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 
zaproponowana w „Rocznym programie 
współpracy (…)” jest proponowana – w miarę 
możliwości budżetowych Burmistrz Miasta i Gminy 
Skawina rozważy możliwość zwiększenia puli 
środków przeznaczonych na ten cel. Liczba 
beneficjentów zadań realizowanych w zakresie 
wpierania i upowszechniania kultury fizycznej   
jest nieporównywalna z zadaniami z zakresu 
„Podtrzymywanie tradycji (…)”. 
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Do funduszy z punktu 3., o którym mowa startować będzie 
tylko SIK „Sygnał” z Radziszowa, ale również inne 
stowarzyszenia bowiem jest w nim wymienione pięć 
dziedzin. Uważamy, że sytuacja jest bardzo zła.  
Tabela nr 1 przedstawia podział środków w latach 
poprzednich: 
 

Rok Budżet 
(całość)  

[zł] 

Budżet  
(„Wspieranie  

i upowszechnianie 
kultury fizycznej”) 

[zł] 

Budżet 
(„Podtrzymywanie 
tradycji narodowej, 

pielęgnowanie 
polskości, rozwój 

świadomości 
narodowej, 

obywatelskiej  
i kulturowej”)  

[zł] 

Procent 
budżetu 

(sport/kultura  
i inne) 
[%] 

2012 615 000 500 000 30 000 81,3/4,88 

2013 615 000 500 000 30 000 81,3/4,88 

2014 690 000 575 000 30 000 83,3/4,34 

2015 615 000 500 000 30 000 81,3/4,88 

2016 1 000 000 700 000 50 000 70/5 

2017 1 075 000 700 000 50 000 65,12/4.65 

2018 1 075 000 700 000 50 000 65,12/4,65 

2019 1 100 000 700 000 50 000 63,64/4,54 

2020 1 100 000 700 000 60 000 63,64/5,45 

 

1
0
. 

Rozdział 4, §6, 
pkt. 2 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
UKS Jedynka 

Burmistrz zastrzega sobie prawo do ogłoszenia konkursów 
na realizację w 2019 roku zadań publicznych, których nie 
uwzględniono w niniejszym programie, a wymienione 
zostały wśród zadań wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 
ustawy oraz należą do katalogu zadań własnych gminy, 
określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 1875), z 
zastrzeżeniem możliwości określenia w drodze 
rozporządzenia przez Radę Ministrów innych zadań, 
zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, jak również do udzielenia 
wsparcia w trybie art. 19a ustawy. 
Uzasadnienie: zapewne błąd omyłkowy. 

Uwaga przyjęta w całości  
w brzmieniu zaproponowanym przez UKS 
Jedynka.  
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Rozdział 9, §14 – 
warunki zawarcia 
umowy… 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
UKS Jedynka 

Brakuje mi zapisu dotyczącego terminu realizacji zadania a 
terminu podpisania umowy i w związku z tym daty 
kwalifikowania wydatków. 
Uzasadnienie: Przykład - zadanie jest realizowane od 1 
lutego a umowa podpisana 14 lutego – wiec koszty 
kwalifikowane wydatków są dopiero od 14 lutego. Granty 
przyznawane z innych źródeł nie mają tego ograniczenia – 
termin realizacji zadania w umowie jest terminem zgodnym 
ze złożoną ofertą i od tego dnia są kwalifikowane wydatki 
ze środków własnych i z dotacji – a data umowy może być 
datą późniejszą. 

Uwaga przyjęta w całości: 
Rozdział 9, §14, ust. 2, pkt. 1) uzyskuje brzmienie: 
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki 
dotacja została przyznana oraz termin jego 
wykonania, przy czym termin realizacji zadania 
winien być zgodny z terminem określonym w 
zarządzeniu w sprawie ogłoszenia o konkursie; 
Rozdział 9, §14, ust. 2, pkt. 3) uzyskuje brzmienie: 
3) termin wykorzystania dotacji – nie wcześniejszy 
niż termin podpisania umowy, nie dłuższy niż  
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 
termin wykorzystania środków własnych - zgodny  
z terminem realizacji zadania określonym w ofercie 
konkursowej;  
 

1
2
. 

Rozdział 11, §18, 
pkt. 1c 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
UKS Jedynka 

Termin realizacji zadania w piłce nożnej jest do 31 grudnia 
a powinien jak inne zadania być do 15 grudnia. 
Uzasadnienie: Uważam iż termin zakończenia zadań 
powinien być we wszystkich dyscyplinach być jednakowy, 
nie powinna być PN uprzywilejowana – tym bardziej iż 
runda jesienna w PN kończy się  
w listopadzie a wiosenna rozpoczyna końcem lutego. Inne 
dyscypliny – halowe -  jak siatkówka, piłka ręczna, nawet 
pływanie, szachy czy brydż  w tej sytuacji są 
dyskryminowane zwłaszcza że akurat  
w okresie grudzień styczeń czy luty jest pełnia sezonu, 
kluby również ponoszą koszty trenera, hali czy opłat 
związanych z meczami… okres miedzy między świąteczny 
to też okres raczej martwy dla większości klubów – można 
wydłużyć termin realizacji zadań do np. 23.12 – ale 
sprawiedliwie dla wszystkich. 

Uwaga przyjęta w całości: 
termin realizacji zadania w obszarze „Wspieranie  
i upowszechnianie kultury fizycznej” – działalność 
wspierająca rozwój sportu w dyscyplinie piłka 
nożna jak i dla zadań pozostałych obejmie okres 
realizacji od 1 stycznia do 18 grudnia 2020 r.   
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Rozdział 11, §18, 
pkt. 7 
 
Uwaga wniesiona 
przez: 
UKS Jedynka 

Termin realizacji zadania proponuje nieco przyśpieszyć – 
od 2 marca podobnie jak w Kulturze czy Profilaktyce. 
Uzasadnienie: Większość zadań realizowanych z tego 
obszaru przypada na miesiąc maj…często na początek 
maja – bardzo trudno uporać się z aktualizacją zadania, 
podpisaniem umowy z Gminą, jak również z kwestią 
organizacyjną takiego zadania. Przygotowanie takiego 
zadania wiąże się z płaceniem zaliczek, zakupem 
niezbędnych materiałów itd. często trzeba to zrobić z dnia 
na dzień,  
a jak zasugerowałam w punkcie drugim – kwestia 
podpisania umowy – data -często blokuje koszty 
kwalifikowane – dlatego daty związane  
z tym konkursem powinny być jak w Kulturze czy 
profilaktyce. 

Uwaga przyjęta w części:  
przyjmuje się, że termin realizacji zadania 
publicznego z obszaru „Działalność na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami” obejmie 
okres od 2.03.2019 r. do 15.12.2019 r. 
Jednocześnie w tym przypadku znajdują 
zastosowanie zapisy Rozdziału 9, §14, ust. 2, pkt. 
3) tj. termin wykorzystania dotacji – nie 
wcześniejszy niż termin podpisania umowy,  
nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego; termin wykorzystania środków 
własnych – zgodny z terminem realizacji zadania 
określonym w ofercie konkursowej; 
 

 


