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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 2022 r.   

 

PSW.0541.18.2021       Skawina, 8 października 2021 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 przeprowadzania 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 w 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 2022 r.”. 

 

 

CEL KONSULTACJI:  

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie 

wprowadzenia zmian. 

 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:  

- zgodnie z zarządzeniem nr 197.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 6 sierpnia 2021 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, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz mieszkańców Gminy Skawina. 

 

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:  

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 18 sierpnia – 8 września 2020 r. Ogłoszenie 

konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 197.2021 z dnia 

6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 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 2022 r.”; 

 

- konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem 

arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina nr 197.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. poprzez złożenie pisemnych wniosków 

(z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 

1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;  
 

mailto:urzad@gminaskawina.pl
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- 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 projektem wniosła dwie 

uwagi jego treści; 

- w toku konsultacji zgłoszone zostały uwagi przez Stowarzyszenie Równa Szansa, Fundację Na 

Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom, Fundację Wyobraź Sobie, inicjatywę Dzika 

Edukacja, Stowarzyszenie Dzieci są Ważne. 
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WYNIKI KONSULTACJI 

 

 

Lp. Wnoszę uwagi 

do:  

(wskazać zapis)  

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

1. § 14 ust. 1 

pkt 3  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Skawińską Radę 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Proponuje się wprowadzenie projektów 

wieloletnich – po wcześniejszej analizie, które 

z konkursów mogłyby być ogłaszane jako np. 

konkursy 2-letnie, tj. z maksymalnym okresem 

realizacji na 2 lata. 

 

Uzasadnienie: Obserwując ogłaszane konkursy, ich 

tematykę i zakres oraz organizacje, które 

podejmują się realizacji projektów, warto byłoby 

zastanowić się nad rozwiązaniem, które przyniesie 

obopólne korzyści. W sytuacji możliwości 

realizacji projektu dłuższego niż 31 grudnia danego 

roku budżetowego dana organizacja unika „ciszy 

międzykonkursowej”, problemów związanych z 

finansowaniem działań w okresie przełomu roku, 

obciążeniem struktur wewnątrz organizacji 

spowodowanej zamknięciem roku finansowego. 

Jednocześnie da częściowe poczucie stabilności 

finansowej na okres dłuższy niż rok. Spowoduje 

też, że nasze lokalne organizacje będą mogły 

planować swoje działania długoterminowo, co 

z kolei umacnia ich potencjał lokalnie 

i ponadlokalnie. Z kolei dla Gminy takie 

rozwiązanie pozwoli częściowo odciążyć z ilości 

zadań swoich pracowników (obowiązek 

przygotowywania i ogłaszania rokrocznie 

konkursów, poszukiwanie członków komisji 

i realizowanie spotkań tych komisji itp.), zwłaszcza 

Uwaga przyjęta w części  

Propozycja zostanie rozpatrzona podczas planowania 

Programu na 2023 r. 
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w „gorącym okresie konkursowym”. Z takim 

wnioskiem do Członków Rady zgłaszało się w 

ostatnim czasie już kilku przedstawicieli 

organizacji. Po wstępnej weryfikacji odpowiednich 

dokumentów prawnych jako Rada nie widzimy 

przeciwskazań, aby pilotażowo zmienić terminy dla 

niektórych konkursów. Warto w tej kwestii 

zaczerpnąć ze standardów wypracowanych już np. 

w konkursach ministerialnych. 

 

2. § 14 ust. 3 

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Skawińską Radę 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Czasowe obniżenie minimalnego wymaganego % 

wkładu własnego. Proponujemy obniżyć tę wartość 

do 15%. Wnioskujemy również o uwzględnienie 

15% obniżki wkładu w szczegółowych kryteriach 

ocen (zwłaszcza tam, gdzie za poszczególny próg 

% są przyznawane punkty) poszczególnych 

konkursów i obniżenie każdej z wartości 

proporcjonalnie. 

 

Uzasadnienie: Obniżenie wartości % wkładu 

własnego przy staraniu się o dotację z budżetu 

Gminy jest istotne dla organizacji ze względu na 

skutki nadal trwającej pandemii i brak możliwości 

przewidzenia jej skutków w przyszłości. Mając na 

uwadze problemy, które również dotknęły III 

sektor pragniemy, aby możliwość realizacji 

projektów finansowanych ze środków Gminy były 

bardziej przyjazne i dostępne w tym trudnym dla 

wszystkich czasie. Proponujemy, aby zmiana miała 

charakter czasowy, jednak nie wnioskujemy za 

sztywnym okresem obowiązywania. 

 

Uwaga odrzucona 

Organizacja pozarządowa nie ma obowiązku 

wykorzystywania własnych środków finansowych do 

realizacji zadania publicznego. Wymagany 30% 

wkład może być w całości pokryty z wkładu 

osobowego (tj. pracy członków organizacji), wkładu 

rzeczowego (tj. posiadanych przez organizację 

zasobów rzeczowych) czy świadczeń pieniężnych od 

odbiorców zadania.  

 

Kryterium dotyczące wkładu własnego ma na celu 

ocenę poziomu zaangażowania organizacji w dane 

zadanie i pracy społecznej jej członków. Dzięki 

wyższym progom punktowym doceniane są 

organizacje, które dają lokalnej społeczności więcej 

„od siebie”. 

 

 

3. § 8 ust. 1 pkt 4 

 

Wnioskuję o sprecyzowanie zasad dostępu do 

promocji zadań na stronach gminnych. 
Uwaga przyjęta w całości 
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Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne 

 

Uzasadnienie: Dotyczy to ostatniej zmiany na 

temat dostępności wszelakich informacji dla osób 

niedosłyszących oraz osób niedowidzących. 

Potrzeba tutaj jasnej i prostej instrukcji, jak to 

zrobić, aby nie dokładać dodatkowej pracy 

organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym. 

 

Instrukcja dotycząca tworzenia publikacji zgodnie 

z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz.U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.) zostanie 

przygotowana i udostępniona organizacjom. 

 

4. § 8 ust. 1 pkt 6  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

Konsultacje powinny trwać pełne dwa miesiące 

i powinny zostać przesunięte z miesięcy 

wakacyjnych na maj / maj – czerwiec. 

/ Konsultacje powinny trwać pełne dwa miesiące 

wakacyjne lub zostać przesunięte na przełom 

września i października. / Zmiana terminu 

konsultacji np. na przełom września i października. 

 

Uzasadnienie: Okres wakacyjny i początek roku dla 

wielu organizacji jest czasem odpoczynku, braku 

obecności oraz przygotowaniem się do nowego 

roku szkolnego. Konsultacje są ważnym elementem 

naszej działalności, dlatego prosimy o przesunięcie 

terminu konsultacji na bardziej dostępne miesiące 

oraz wydłużenie czasu ich trwania. 

/ Okres przełomu sierpnia i września jest wielce 

niefortunny na przeprowadzenie konsultacji. To 

okres przygotowania i rozpoczęcia roku szkolnego. 

Uwaga wielu działaczy skierowana jest na 

wyprawienie dzieci do szkoły. Organizacje 

pozarządowe prowadzone są bardzo często przez 

ludzi poświęcających swój wolny czas na realizację 

Uwaga przyjęta w części 

„Roczny program współpracy…” jest uchwalany 

przez Radę Miejską na sesji w październiku. Ze 

względu na wewnętrzne procedury związane z 

przygotowywaniem treści uchwał ostateczna treść 

Programu – już po konsultacjach – musi być gotowa 

do końca września. Biorąc pod uwagę czas potrzebny 

na sporządzenie raportu, konsultacje muszą więc 

zakończyć się na początku września. Z kolei w maju 

Rada Miejska przyjmuje uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z Programu za rok 

ubiegły, nie ma więc możliwości przygotowania w 

tym czasie treści Programu na kolejny rok. 

 

Istnieje natomiast możliwość wydłużenia terminu 

konsultacji oraz wcześniejszego ich ogłoszenia. 

Uwaga ta zostanie uwzględniona podczas planowania 

konsultacji Programu na rok 2023. 
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działań społecznych. W sytuacji wyboru między 

życiem rodzinnym a analizą dokumentacji 

urzędowej i składaniem doń uwag, jasnym jest 

priorytet rodziny. W takim terminie urząd traci 

wiele cennych głosów od wielu organizacji. 

/ Termin wakacyjny jest sezonem urlopowym 

i mamy duże trudności z zebraniem zespołu 

zaangażowanego w działania fundacji w celu 

konsultacji dokumentów. Dodatkowo początek 

września jest początkiem sezonu szkolnego 

z nasileniem działań rekrutacyjnych, 

a przeanalizowanie i skonsultowanie wymaga 

dodatkowego czasu wolontarystycznego. Zmiana 

terminu umożliwiłaby rzetelniejszą analizę.  

 

5. § 8 ust. 1 pkt 6 

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja 

Konsultacje powinny odbywać się w dwóch 

różnych stopniach sprofesjonalizowania organizacji 

pozarządowych. Dla jednych będzie to rozmowa / 

bezpośrednia o najmniejszych szczegółach 

realizacji zadań powierzonych przez gminę, / dla 

innych formularz z rubryką na uwagi ogólne. 

 

Uzasadnienie: Konsultacje to ważna część 

współpracy międzysektorowej. Dla młodych 

zaczynających organizacji czy grup nieformalnych 

kontakt z urzędnikiem jest korzystniejszy niż 

wypełnianie tabelek, co stanowi ogromny problem 

z brakiem zrozumienia języka urzędowego. 

W sytuacjach niejasnych istnieje możliwość 

bezpośredniego doprecyzowania i wyjaśnienia 

wątpliwości. Forma konsultacji powinna być 

bardziej elastyczna, aby jak najwięcej organizacji 

i lokalnych liderów mogła się w nie włączyć.  

/ Inna jest wrażliwość organizacji z długim stażem 

Uwaga przyjęta w całości 

Uwaga zostanie uwzględniona podczas planowania 

konsultacji „Rocznego programu współpracy… na 

rok 2023”. 
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działania i wysokim budżetem, a inna małej grupy 

nieformalnej pasjonatów chcących propagować 

bliską sobie ideę. Dla niektórych tak skromna 

forma konsultacji jak zgłaszanie uwag do gotowego 

już przecież dokumentu może okazać się 

nieadekwatna do potrzeby współtworzenia 

warunków realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe. Dla wielu dokument 

zawierający odniesienia do ustaw i innych 

dokumentów gminnych będzie barierą nie do 

przeskoczenia i zrezygnują całkowicie 

uczestnictwa w konsultacjach. 

 

6.  § 8 ust. 2 pkt 1 

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

Wnioskujemy o doprecyzowanie zasad korzystania 

z zasobów gminy. Wnioskujemy o udostępnianie 

zestawienia oraz danych do osoby kontaktowej 

w tej sprawie.  

/ Doprecyzowanie zasad korzystania z zasobów 

gminy. Stworzenie regulaminu wynajmu w celu 

uniknięcia faworyzowania lub dyskryminowania 

organizacji. 

/ Wnioskujemy o doprecyzowanie zasad 

korzystania z lokali z zasobów gminy. Stworzenie 

regulaminu użyczenia lub wynajmu. 

 

Uzasadnienie: Wiele organizacji pozarządowych 

nie wie, że mają możliwość skorzystania z takich 

zasobów. Organizacje nie znają zasad możliwości 

skorzystania z majątku gminy.  

/ Jest wiele lokali rozproszonych w gminie. Nie 

zawsze jasne są reguły korzystania z lokalu czy 

zasadność pobierania opłat. Należy postawić na 

transparentność gospodarowania lokalami. 

Uwaga przyjęta w części 

Gmina aktualnie nie dysponuje wolnymi obiektami, 

dostępnymi dla organizacji pozarządowych. W 

momencie, gdy takowe będą dostępne (w tym Centra 

Aktywności Kulturalnej), zostaną stworzone 

odpowiednie dokumenty. Równocześnie zachęcamy 

do udziału w Lokalnej Sieci Adaptacji (LSA), która 

umożliwia współpracę pomiędzy różnymi 

podmiotami i współdzielenie zasobów. Więcej 

informacji na temat LSA można uzyskać w Wydziale 

Promocji, Sportu i Współpracy. 
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/ Jako organizacja, która wynajmuje lokale na 

terenie Gminy wnioskujemy o stworzenie 

regulaminu z jasnym określeniem zasad 

dostępności obiektów gminnych, w tym CAK na 

realizację zadań. Sugerujemy stworzenie kryteriów, 

np. ilość zatrudnionych osób, roczny budżet 

organizacji, ilość prowadzących zajęć w godzinach 

i przeprowadzanie konkursów na użyczenie lokalu 

lub najem po preferencyjnych stawkach.  

 

7.  § 13 ust. 11 

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne 

Wnioskujemy o rozpoczęcie rozmów dotyczących 

udzielanych dotacji dla projektów 

zaakceptowanych do realizacji. 

 

Uzasadnienie: W sytuacjach, gdy dotowany projekt 

ma ustalony budżet, a pomimo akceptacji komisji 

wysokość środków dotacji znacznie odbiega od 

pierwotnego budżetu danego projektu. Taka 

sytuacja sprawia, że dany projekt musi być 

korektowany nie tylko pod względem budżetu, ale 

też działań i rezultatów. W wyniku czego znacznie 

obniża się jego wartość dla mieszkańców gminy. 

Kolejnym zagrożeniem jest zawyżanie przez 

organizacje wartości projektów już na etapie 

tworzenia wniosku. 

 

Uwaga przyjęta w części 

W 2020 r. odbywały się szerokie konsultacje projektu 

zmian zasad przyznawania dotacji i trybu 

stosowanego przy dokonywaniu wyboru oferty. 

Została wówczas wypracowana zasada przyznawania 

pozytywnie ocenionym ofertom pełnej wnioskowanej 

kwoty dotacji przy jednoczesnym ograniczeniu 

maksymalnej wnioskowanej kwoty. Zespół biorący 

udział w konsultacjach podjął jednak decyzję, że 

zmiana ta nie powinna dotyczyć niektórych otwartych 

konkursów ofert, np. z zakresu sportu czy profilaktyki 

uzależnień, ponieważ ograniczyłoby to liczbę 

organizacji, które będą mogły otrzymać dotację. 

W wyniku tej decyzji w niektórych konkursach wciąż 

obowiązuje podział środków pomiędzy wszystkie 

pozytywnie ocenione oferty proporcjonalnie do liczby 

otrzymanych punktów. W efekcie kwoty dotacje 

często są niższe niż kwoty wnioskowane i oferty 

muszą podlegać korekcie.  

 

Każda oferta jest oceniana pod kątem rezultatów, 

jakie oferent planuje osiągnąć podczas realizacji 

zadania. Po dokonaniu oceny oferty przez komisję 

i przyznaniu dotacji nie ma możliwości zmniejszenia 
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rezultatów poza określone w kryteriach ocen zakresy 

liczbowe, ponieważ naruszyłoby to istotę zadania 

publicznego. Oferent, przyjmując zaproponowaną 

dotację, jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej 

kwoty (z własnych środków finansowych, wkładu 

osobowego, wkładu rzeczowego lub świadczeń od 

odbiorców zadania) bądź też do dokonania takiej 

korekty oferty, która nie naruszy istoty zadania. 

 

Pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy 

oraz konsultanci Centrum Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi służą pomocą 

oferentom na etapie dokonywania aktualizacji ofert, 

przed podpisaniem umowy. 

 

8. § 19 ust. 1-4  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

Wnioskuję o zwiększenie budżetu na realizację 

programu do poziomu minimum 1% budżetu 

gminy 

 

Uzasadnienie: Budżet na realizację programu 

wynosi zaledwie 0,5% budżetu rocznego, z czego 

aż 32% stanowią środki na dotacje dla klubów 

piłkarskich. Przekłada się to na mikroskopijny 

udział organizacji pozarządowych w realizacji 

zadań publicznych. 

 

Uwaga odrzucona 

„Wieloletni program 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 lata 2019-2022” przewidywał 

następujące kwoty przeznaczone na realizację 

programu w poszczególnych latach:  

- 1 100 000,00 zł w zakresie otwartych konkursów 

ofert,  

- 50 000,00 zł w zakresie udzielania pożyczek. 

- 75 000,00 zł w zakresie wsparcia konsultacyjno-

doradczego w każdym roku obowiązywania 

Programu. 

 

W kolejnych latach budżet ten był jednak wyższy: 

w roku 2020:  

- 1 200 000,00 zł w zakresie otwartych konkursów 

ofert, 
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- 50 000,00 zł w zakresie udzielania pożyczek, 

- 120 000,00 zł w zakresie wsparcia konsultacyjno-

doradczego; 

w roku 2021:  

- 1 200 000,00 zł w zakresie otwartych konkursów 

ofert, 

- 50 000,00 zł w zakresie udzielania pożyczek, 

- 120 000,00 zł w zakresie wsparcia konsultacyjno-

doradczego; 

w roku 2022:  

- 1 250 000,00 zł w zakresie otwartych konkursów 

ofert, 

- 50 000,00 zł w zakresie udzielania pożyczek,  

- 150 000,00 zł w zakresie wsparcia konsultacyjno-

doradczego, 

- 200 000,00 zł w zakresie wsparcia inicjatywy 

lokalnej. 

 

Budżet przeznaczony na realizację Programu jest 

zwiększany na bieżąco zgodnie z aktualnymi 

możliwościami budżetowymi Gminy Skawina. 

 

9.  § 8  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Jasne zasady dostępu do promocji zadań na 

stronach gminnych. / Wnioskujemy o stworzenie 

regulaminu dotyczącego jasnych zasad dostępu do 

promocji zadań na stronach gminnych. 

 

Uzasadnienie: Być może potrzeba ujednolicić szatę 

graficzną promowanych zadań oraz formę 

przekazu. W przypadku odmowy publikacji treści 

danej organizacji jasne uzasadnienie / i pomoc w 

dostosowaniu treści do formy zdatnej do publikacji. 

/ Promocja działań naszej Fundacji jest jednym z 

działań priorytetowych Fundacji i również jednym 

Uwaga odrzucona 

Każda propozycja publikacji artykułu na stronie 

gminy jest rozpatrywana indywidualnie. Na kwestię 

publikacji mają wpływ różne czynniki – niektóre z 

nich są zależne od organizacji, np. treść artykułu, 

załączenie odpowiednich grafik, termin wydarzenia 

itp., a inne wynikają ze specyfiki pracy Wydziału 

Promocji, Sportu i Współpracy, np. liczby artykułów 

wewnętrznych lub pochodzących z innych źródeł 

publikowanych aktualnie na stronie bądź realizacji 

innych zadań Wydziału w tym samym czasie. Nie ma 

możliwości stworzenia ogólnego regulaminu 
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Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

z wymogów w kontekście realizacji grantów ze 

środków zdobytych poza budżetem Gminy. Mamy 

na swoim koncie szereg sukcesów na skalę 

ogólnopolską, zaczynamy współpracę 

międzynarodową i potrzebowalibyśmy 

doprecyzowania być może właśnie w regulaminie, 

na co możemy liczyć ze strony Gminy w tym 

zakresie. 

 

dostosowanego do wszystkich zadań realizowanych 

przez organizacje, uwzględniającego każdą możliwą 

sytuację. Niezmiennie zachęcamy do udostępniania 

i przesyłania opracowanych materiałów. Jeśli w 

ramach Państwa projektu jest dużo materiałów 

promocyjnych, które z różnych powodów nie zostały 

wykorzystane, gwarantujemy iż w przypadku 

podsumowania projektu, taka publikacja zostanie 

udostępniona zarówno na stronie Gminy Skawina, jak 

i na profilu w ramach portalu Facebook. Jednocześnie 

prosimy o spełnienie kryteriów przygotowania 

materiałów do publikacji opisanych przez wydział 

PSW. 

 

10.  § 7  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundacja 

Wyobraź Sobie 

Wnioskuję o wypracowanie dwóch niezależnych 

ścieżek wnioskowania o finansowanie przez 

organizacje pozarządowe. Pierwszą uproszczoną 

z limitem dotacji do kilku / 10 tysięcy złotych dla 

grup nieformalnych i małych organizacji oraz 

drugą dla organizacji z dłuższym stażem / 

i doświadczeniem na kwoty większe. A także 

stworzenie stałego programu edukacyjnego 

w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji dla nowych 

organizacji. 

 

Uzasadnienie: Duża biurokracja zniechęca małe 

grupy pasjonatów i działaczy, którzy nie są w 

stanie przebrnąć przez wniosek obwarowany 

sporymi wymaganiami. Przy ogłaszaniu konkursów 

w załącznikach dodać formularz wniosku w formie 

edytowalnej i do wydruku dla osób, które wolą taką 

formę tworzenia wniosku projektowego. System 

Witkac uniemożliwia wydruk wniosku z pełnymi 

tabelami bez wcześniejszego wpisania w nią 

Uwaga odrzucona 

Kwestie finansowania przez Gminę działalności 

organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057, 

z późn. zm.). Organizacje mogą wnioskować o 

dotacje w ramach otwartych konkursów ofert bądź 

w trybie pozakonkursowym określonym w ustawie.  

 

Wzór oferty oraz uproszczony wzór oferty reguluje 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 

2018 poz. 2057) oraz Rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru 
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wartości/tekstu. / Także należy pozostawić 

możliwość składania wniosków w formie 

papierowej dla osób, które nie potrafią korzystać 

z urządzeń mobilnych. W innym wypadku są te 

osoby wykluczone. 

/ Duża biurokracja zniechęca małe grupy 

pasjonatów i działaczy, dlatego wnioskujemy, żeby 

organizacje brały udział w konkursach z podziałem 

na 2 ścieżki: najpierw ścieżką uproszczoną, 

a potem dopiero w momencie przekroczenia 

określonego progu udzielonych dotacji miały 

możliwość złożenia wniosku na dotacje z wyższą 

kwotą. 

 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 

2018 poz. 2055).  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina 

nie może tworzyć własnych wzorów ofert czy 

własnych trybów finansowania zadań realizowanych 

przez organizacje objęte ww. ustawą. 

 

Gmina już od 2015 r. oferuje organizacjom 

pozarządowym działającym na jej terenie stałe 

wsparcie ze strony Centrum Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. Usługi konsultantów 

COP są finansowane z budżetu gminy i organizacje 

korzystające z nich nie ponoszą żadnych kosztów. 

W ramach COP można uzyskać wsparcie m.in. z 

zakresu pisania i rozliczania wniosków, pozyskiwania 

dotacji ze środków zewnętrznych, skorzystać z 

konsultacji prawnych i księgowych oraz szkoleń z 

zakresu kompetencji twardych i miękkich. Wsparcie 

to również odbywa się na poziomie wypełniania 

wniosku przez osoby cyfrowo wykluczone, z czego 

z powodzeniem skorzystały w latach ubiegłych np. 

organizacje seniorskie. Jednocześnie mając na 

uwadze cyfryzację społeczeństwa i czas trwającej 

nadal pandemii powrót do uregulowań wcześniej 

stosowanych byłby krokiem wstecz. 

 

Wzór oferty w wersji edytowalnej jest każdorazowo 

załączany do ogłoszenia konkursu na stronie 

internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w systemie Witkac. 

 

11. § 15  

 

Wnioskujemy o wprowadzenie drogi odwoławczej 

od stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji 
Uwaga odrzucona 
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Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne, 

inicjatywę 

Dzika Edukacja 

zadania przez organizację pozarządową. Funkcję 

sądu odwoławczego może pełnić SRDPP. 

 

Uzasadnienie: W celu szybkiego i polubownego 

załatwiania sporów można powołać instytucję 

odwoławczą od zgłoszonych nieprawidłowości. 

Oczywiście w granicach obowiązującego prawa. 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w realizacji zadania podczas kontroli organizacja 

otrzymuje wezwanie do złożenia uzupełnień. Na tym 

etapie może ona złożyć odpowiednie wyjaśnienia. 

Zgodnie z przepisami, odwołanie przysługuje 

wyłącznie od decyzji administracyjnych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. 2021 poz. 735, z późn. zm.). 

 

12.  Rozdział 5  

 

Uwaga 

wniesiona przez 

Stowarzyszenie 

Równa Szansa, 

Fundację Na 

Zdrowie 

Zwierzęta 

Ludziom Ludzie 

Zwierzętom, 

Stowarzyszenie 

Dzieci są 

Ważne 

Wnioskujemy o poszerzenie formy współpracy 

o stworzenie możliwości korzystania nieodpłatnego 

z usług księgowo-kadrowych i prawnych. 

/ Wnioskujemy o poszerzenie formy współpracy 

o stworzenie możliwości profesjonalnego i stałego 

kursu z rachunkowości oraz kadr i płac. 

 

 

Uzasadnienie: Wysokie koszty korzystania z usług 

takich specjalistów powodują ograniczenie 

dostępności organizacji, podnoszą ryzyko 

nieprawidłowości formalnych i finansowych. / 

Dodatkowo wprowadzony obowiązek składania 

rocznego CIT8 w formie elektronicznej 

z kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

zmusza organizacje do ponoszenia znaczących 

kosztów za takie usługi. / Brak powszechnej 

edukacji w dziedzinie księgowości, kadr i prawnej 

oraz ciągłe zmiany dokumentów prawnych 

powoduje, że osoby działające społecznie ponoszą 

Uwaga odrzucona 
Gmina nie może finansować usług księgowo-

kadrowych, ponieważ stanowiłoby to konflikt 

interesów w przypadku rozliczania zadań 

finansowanych z jej budżetu. 

 

Gmina finansuje już profesjonalne konsultacje 

prawne i księgowe w ramach usług oferowanych 

przez Centrum Współpracy z Organizacjami 

pozarządowymi. Prowadzenie stałego kursu z 

rachunkowości oraz kadr i płac wykracza poza zakres 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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podwójne ryzyko realizacji działań nie znając 

obecnie obowiązujących przepisów / często 

podejmują decyzję o wycofaniu się z aktywności. 

Fundacja Wyobraź Sobie ma w zespole osoby po 

państwowych egzaminach w Ministerstwie 

Finansów oraz zaczynamy obecnie pisać projekty 

dotyczące szeroko pojętej edukacji finansowej, 

dlatego moglibyśmy pomóc taki kurs i wsparcie 

zaplanować. 

 

13. § 15 
 

Uwaga 

wniesiona przez 

inicjatywę 

Dzika Edukacja, 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

Wnioskuję o nieszablonową analizę rezultatów 

działań unikalną dla każdego zadania oraz 

uwzględnienie rezultatów długoterminowych.  

/ Wnioskujemy o dodatkowe kryterium oceny 

wniosków o rezultaty długoterminowe. 

 

Uzasadnienie: Zadania i projekty różnią się formą 

realizacji, mają też swoją specyfikę w zależności 

od obszaru działania. Weryfikacja rezultatów 

wymaga indywidualnej oceny za każdym razem.  

/ Zadania i projekty różnią się formą realizacji, 

mają też swoją specyfikę w zależności od obszaru 

działania, np. w profilaktyce ważne jest, żeby 

beneficjent był objęty wsparciem np. 3 miesiące 

czy 6 miesięcy. Porównywanie rezultatów tylko 

ilościowych jest niewystarczające, np. rezultat 

w postaci ilości beneficjentów unikalnych jest 

nieadekwatny np. udział 1 osoby korzystającej 

z aktywności 1 h a 1 osoby korzystającej ze 

wsparcia 6 miesięcy zasadniczo różni się siłą 

i jakością oddziaływania profilaktycznego. 

 

Uwaga przyjęta w całości 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach kryteriów 

ocen do otwartych konkursów ofert, które odbędą się 

na przełomie października i listopada. 

 

14. § 12 ust. 5 
 

Wnioskujemy o organizowanie spotkań z działem 

odpowiedzialnym za realizację programu 
Uwaga przyjęta w części 
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Uwaga 

wniesiona przez 

Fundację 

Wyobraź Sobie 

przynajmniej raz na kwartał oraz o poszerzenie 

rozdziału dotyczącego sposobów realizacji 

programu o ankiety ewaluacyjne. 

 

Uzasadnienie: W celu poprawy jakości współpracy 

wnioskujemy o możliwość oceny realizacji jakości 

współpracy i efektów realizacji programu 

przynajmniej raz na kwartał. 

 

Spotkania z Wydziałem Promocji, Sportu 

i Współpracy będą organizowane raz na kwartał za 

wyłączeniem I kwartału roku, ponieważ w tym czasie 

ogłaszana jest większość konkursów. 

 

Zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy… na 

lata 2019-2022” odbędzie się badanie ewaluacyjne 

mające na celu ocenę realizacji wykonania ww. 

programu w zakresie jakości współpracy oraz stopnia 

realizacji celów współpracy. Badanie będzie 

przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny i będzie 

uwzględniało ankiety ewaluacyjne. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie 

 

Eugeniusz Zając 
 


