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PSW.0541.19.2021       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 zmian w „Wieloletnim programie 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”. 

 

 

CEL KONSULTACJI:  

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

wprowadzenia zmian. 

 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:  

- zgodnie z zarządzeniem nr 196.2021 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 196.2021 z dnia 

6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu zmian 

w „Wieloletnim programie 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”; 

 

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

arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Skawina nr 196.2021 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;  
 

- 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. 

mailto:urzad@gminaskawina.pl
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WYNIKI KONSULTACJI 

 

 

Lp. Wnoszę 

uwagi do:  

(wskazać 

zapis)  

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

1. § 10  

 

Uwaga 

wniesiona 

przez 

Skawińską 

Radę 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Proponuje się, aby środki niewykorzystane w ramach 

rocznego budżetu zasilały budżet roku następnego, 

niekoniecznie w tych samych zadaniach, z których pochodzą 

środki. 

 

Uzasadnienie: Sytuacja związana z pandemią bardzo mocno 

pokazała kwestię niewykorzystania środków finansowych 

przez organizację w danym roku budżetowym. Alokacja 

środków między konkursami w ciągu roku nie powoduje 

wykorzystania ich w 100%. Dlatego umożliwienie 

przeniesienia niewykorzystanych środków na rok następny 

pozwoli mocniej wesprzeć te konkursy, w których jest 

największy deficyt środków względem składanych wniosków 

i/lub wesprzeć tymi środkami uruchomienie nowych 

konkursów, które w przyszłości mogą się pojawić. 

 

Uwaga odrzucona  

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 

poz. 305, z późn. zm.) budżet gminy jest 

uchwalany na rok kalendarzowy. Nie ma 

możliwości przenoszenia na kolejny rok 

środków niewykorzystanych w ramach 

rocznego budżetu.  

 

Natomiast środki niewykorzystane w 

konkursach są dostępne dla organizacji 

pozarządowych i przeznaczane na zadania 

realizowane w trybie pozakonkursowym 

(tzw. małe granty). 

 

2. § 10 ust. 3 

punkt 2,  

§ 10 ust. 4 

punkt 2 

 

Uwaga 

wniesiona 

przez 

Skawińską 

Radę 

Działalności 

Wnioskuje się o zmianę w Regulaminie Udzielania Pożyczek 

dla Organizacji – dotyczy terminu, na jaki udzielana jest 

pożyczka i terminu jej zwrotu.  

 

Uzasadnienie: Obecnie w Regulaminie określony termin 

spłaty pożyczki to maksymalnie 15 grudnia danego roku 

budżetowego. Taki zapis powoduje, że narzędzie, jakim jest 

pożyczka, jest nieatrakcyjne, a wręcz nie pomaga 

organizacjom, które realizują projekty ze środków 

zewnętrznych, w sytuacjach, gdzie środki finansowe 

przekazywane są w transzach albo na zasadzie refundacji lub 

Uwaga przyjęta w części 

Propozycja jest konsultowana z Wydziałem 

Finansowym UMiG w Skawinie. Informacja 

na temat ewentualnych zmian w regulaminie 

pożyczek dla NGO zostanie przekazana 

organizacjom w późniejszym terminie. 
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Pożytku 

Publicznego 

środki przekazywane są od Grantodawcy ze sporym 

opóźnieniem (np. nowe FIO dotowany z NIW) i/lub dotyczą 

projektów rozpoczynających / trwających / kończących się na 

przełomie roku, brak możliwości wsparcia projektu środkami 

z pożyczki powoduje problemy finansowe organizacji i 

przymus poszukiwania rozwiązań na tynku otwartym. Taka 

sytuacja powoduje wzrost kosztów realizacji projektu 

i obciążenie budżetu organizacji oraz nieatrakcyjność 

i bezcelowość takiej formy wsparcia ze strony Gminy. 

Wnioskujemy o uelastycznienie (wydłużenie na następny rok 

budżetowy) terminów, na jaki udzielane są pożyczki oraz 

terminów wymagalności spłaty (z zachowaniem 14-dniowego 

terminu, gdy organizacja otrzyma środki od Grantodawcy). 

Po weryfikacji aktów prawnych w naszej opinii nie ma ku 

temu przeciwskazań. 

 

 

 


