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SPRAWOZDANIE
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

z dnia 8 paidziernika 2013 roku

z przeprowadzonych- konsultacji z organizacjami pozaz1dowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6.ipo.vft,pubficznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u.22010 r. nr 234 poz.1s36 z-p62n. zm.).

Wterminie od 12 wrze6nia 2013 roku do 26 wrze6nia2013 roku Burmistz Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny oglosil przeprowadzenie konsultacji, 0"1q"" mo2liwos6ww' podmiotom wyrazenie swoich-. opinii doty_czqcych projektu ucnw'ai7 w ,p**i"uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy 
'cminv 

i Miaita Czerwion'ka-t-esiczyny
z organizacjami pozarzqdowymi otaz innymi podmiotami prowadzqcymi dziafalnoS6po2ytku publicznego na 2014 rok.

W trakcie konsultacji zostalo zlo2one w dn. 26.09.2013 roku pismo dotyczqce zmianw projekcie ww. uchwaty pzez Stowarzyszenie Grupa Biegowa ,jluxtorpeda,'z siedzibqw Czerwionce-Leszczynach.
1' Opinia Stowarzyszenia dot. rozdzialu ll pkt 5 Rocznego Programu Wspolpracy:

,Zasad.a ugzciwej konkurencji m6wi przede wszystkim o tym, ze wszystkie podmioty
(organizacje) byty traktowane r6wno, a kwestie kluczowe w procesie oceny odgrywal,potencjaf organizacji i mozliwo66 wykonania zadania najbardziej efektywnie. Zi"ta^konkurencyjno6ci ma prowadzi6 do rzetelnej oceny podmiotu na bazie kt6re; pzeLaiuFmv
zadanie publiczne. Zasada ma wyeliminowa6 biaktvki ronopoiirtyczne, gdzie jeden
z- podm.iot6w jest traktowany preferencyjnie, np. pomimo gorc-j jakoSci wniosku
otzymuje identycznq ilo56 punkt6w lub foi6lno o nieproporcjonllnq (i6wniez wzglqdem
innego partnera) kwotq na obni2one dofinansowanie.,'

Przyjqta w projekcie Rocznego Programu Wsp6tpracy na 2014 rok definicja zasady
uczciwej konkurencji rozumiana jest w spos6b identyczny jak opisana * pismie
Stowazyszenia. Przydzial dotacji uzale2niony jest od ilo6ci uzisrinych przez organizacjg
punkt6w.

2. Opinia dotyczqca rozdzialu ll pkt 6:

,,Zasada jawnoSci nie obliguje organizacje do udostqpniania gminie danych dotyczqcych
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie dzialalnoSci
statutowej oraz sytuacji finansowej. Gmina nie jest organem nadzoru organizacji
i powy2sze informacje mo2e wymagac jedynie w sferze powierzania zadania publicznego
lub innych Srodk6w publicznych bgdqcych w dyspozycji organizacji. Zapis ten stoi
w sprzecznosci co najmniej do zasady suwerennosci stron."

Zasada jawno6ci opisana w rozdziale ll pkt 6 Rocznego Programu Wsp6lpracy obliguje
organizacje do udostgpniania Gminie danych dotyCzqcych struktury organizacyj-n6j,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie d2ialalnosci statutowej or"= sylua"li



finansowej w zakresie. koniecznym pr?y realizacji .powierzonego zadania publicznego.Ponadto' dane te wynikajq ze v,tzo\1 or6rty realizacji zadania publicznego, kt6rq okreslaRozporzqdzenie Ministra Pracy iPolityki Siotecznejz dnia 1s grudnia 2o1o r., wsprawiewzoru oferty i ramowego wzoru uTouuy dotyczqcych realizacji iadania publicznego orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania-(bz. U. z 2Oi1 roku Nr 6 poz. zsj - pri rwzoru oferty wraz z zalqcznikami. Podanie cel6w statutowych jest niezbqdne do pracyKomisji Konkursowej, !t9o na tej podstawie stwierdza, 
"4 

pioponowane do reatizacjizadanie publiczne.mie6ci siq w celach statutowych stowarzysienia. Ustawa o finansachpublicznych naklada na Gming obowiqzek t<ontroli prawidlowoSci wyronywania zadaniapublicznego, w tym prawidlowoSci wydatkowania prze_kazanych siodk6w dotacyjnychw zakresie realizowanego zadania. Oczywiste jest, ze Gmina ni" ;".t organem nadzoru
I nlodv nie podejmowala kontroli calo6ci oziadtnosci zadnego stowaizyszenia, gdyz niejest to jej uprawnieniem.
Dane dotyczqce struktury organizacyjnej oraz sposobu funkcjonowania niezbqdne sq douzyskania informacji, kto w danej organizacji jest uprawnion y ao zaciqgania zobowiqzafifinansowych i podpisywania um6w.

3 Opinia dotyczqca rozdzialu lV pkt 3:

,,Kwota przewidziana Rocznym Progrryle Wspolpracy jest zbyt niska. Organizacje niebqqS podnosi6 jako6ci swoich dzialafi je6li pomimo'icn wzrastaiA€ ticz[y fwoia narealizacjq zadafi jest tak niska. Jako56 jest wyrazona w gfownycn'zas-aoach wspolpracy
oraz celach realizacji programu. Dla por6wnania:
-!ad!in (tylko miasto, du2o mniej mieszkafic6w) prawie 500 000,00 zl.,- Ryduftowy (tylko miasto, du2o mniej mieszkafic6w) 2s0 000,00 zl.,-.Gaszowice (ok. 9 tys. mieszkafic6w - ponad 4 razy mniej) 12.2 ooo',oo zl.,-Knur6w (por6wnywalne) 437 000,00 zl.
W p-raktyce ciq2ko znale26, gming lub miasto (w tej samej kategorii), kt6ra na cel
wsp6lpracy przeznaczalaby mniej Srodk6w z budzeiu gminy."

Informujq, 2e zaproponowana w projekcie Rocznego Programu Wspolpracy kwota jest
v'ry2sza ni2 w latach poprzednich i. ry chwilg obecnq jest maksymalnE kwotq 6r.Vaktualnych mozliwo6ciach fi nansowych Gminy.

4. Opinia dotyczqca rozdzialu lV pkt g:

,,Wklad w realizacjq zadania powinien zawiera6 r6wnie2 wklad niefinansowy - osobowy.
Organizacje nie sq w stanie wyra2a6, wartoSci swojej pracy w przedstawianych ofertach.
Nie rzadko natomiast wkfad ten jest znaczqcy i w przypiOt<u je6li nie moina uzyska6
dofinansowania ma prace koordynatora, organizacje fowinny mie6 mo2liwo66 wnieiienia
formalnie wkladu wlasnego. \A/klad wlasny niefinansowy powinien by6 dodatkowo
punktowany i rzetel nie rozliczany."

Gmina dostrzega duhe zaanga2owanie czlonk6w stowarzyszefi i ich nieodplatnq pracq
spolecznq. Wklad wlasny niefinansowy osobowy jest brany pod uwagg w trakcie oceniania
ofert. Jest to wa2na pozyila kosztorysu, kt6q Komisja 

-Konkursoii 
stosownie wysoko

punktuje. Organizacje, k!6rym ptzyznawane sq dotaije muszE wycenic wklad wlasny
osobowy w skladanej ofercie, a tak2e udokumentowad jego 

-reaiizaqq 
w koricowym

sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego. DotowanJ organizacje dolqczalq'do
sprawozdafi karty pracy wolontariuszy oraz porozumienia o wsp6fpracy. itra"a
wolontariuszy jest wyceniana wg stawki rynkowej na danym stanowiski, pracy, a tak2e



og6fny koszt zwiqzany z wkladem .niefinansowym osobowym. DostrzegajEc powyzszeGTI? zmniejs-zyf a od 2013 roku wllad wlasny ti*n.o*y w realizacjg zadafi publicznychz 20o/o w 2012 roku do 5% w 2013 roku. Stwierdzam, ze wklad wlasny niefinansowyosobowy jest uwzglqdniany i zetelnie rozliczany, zgodnie r ,ryrog"mi Rozpo rzqdzeniaMinistra Pracy i Polityki spolecznej z dnia ts grudnii 2o1o r., (DZ.ulz2011Nr 6, poz. 2s)w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadaniapublicznego orazwzoru sprawozdaniJz wykonania tego zadjnia.' 
'

5. Opinia dotyczqca rozdzialu V pkt. 6:

,,Uwaga . dotyczy niesp6jnoSci tekstu. Temat m6wi o rozwoju gospodarczym w tymprzedsiqbiorczosci, jednak mozliwy katalog zadafi oon6si " sii do aktywnosciobywatelskiej."
Powy2sza uwaga zostala uwzglqdniona. Zadanie 6 RPW na2014 rok otzymuje obecnienowe, nastgpujqce bzmienie:

,,6. Zadania w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej roantq gospodarczy, w tym
rozw6j p rzedsigb io rczoSci :
al organizacja pzedsigwziq6 w zakresie wdra2ania program6w pobud zanta
p rzeds iqb io rczo6ci. Prowadze n ie zajq6 szko len iowycn rnitym zak iesie,
konkurs6w, akcji promocyjnych itp.;

6. Opinia dotyczqca rozdzialu Vl pkt 10:

u W Swietle dotychczasowych praktyk wynika, ze przyznane dofinansowanie dlapodmiot6w uprawnionY!! do otzymywania dotacji jest r6zne od zlozonego wniosku.
Szczeg6lne obawy budzi praktyka podejmowania osiatecznej decyzji pzez burmistrza,
kt6ra mo2e w znaczqcym stopniu zmienid decyzjq komisji tont<ursowej. iara prakgka jest
niszczqca gdyz m.in.:
a) organizacje w obawie zavty2ajqkoszty dzialania;
b) organizacje nie realizujq zadafi najbardziej efektywnie, co powinno by6 kwestiq
bezspornie najwazniejszq;
c) nie spelniajq co najmniej zasady efektywno6ci i uczciwej konkurencji;
d) nie spelnia zasady jawno6ci kryteri6w w oparcie o kt6re burmistrz pboelmule decyzje;

._. e) wzmacnia, kreuje negatywne dzialania polityczne.
I W Swietle powyzszego, dobze byloby udostqpni6 do publicznej wiadomoSci kryteria jakimi

posluguje siq burmistrz w pzyznaniu dotacji. Dla iepszej pzqrzystosci pzyznawania
dotacji mo2na r6wniez ograniczy6 mozliwo66 swobodnej zmlany kwoty dotacji. Fropozycja
dotyczy wprowadzenia procentowego limitu zmiany wysokoSci dofinansowania np. So/o.i' 

-

Zgodnie z ustawq o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie komisja
konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert (art. 15 ust.2a ustawy). Jej decyzja nie jeit
wi42qca dla organu administracji publicznej dla Burmistza. 

'rcomlsla - 
oceniajqca

spozqdza opiniq. w formie protokolu przedstawiajqc Burmistrzowi ranking ofert wraz
z proponowanq kwotq dotacji na realizacjq danego zadania. Dokument 1en zawiera
rekomendacje do pzyznania dotacji, ewentualnie uzasadnienie w przypadku odrzucenia
oferty. Jest on jawny dla ka2dego, kto za2qda do niego wglqdu. protokol jest dla organu
przyznalEcego - Burmistrza podstawq do rozstrzygniqcia. Burmistrz zafuieidza go lub nie.
W Swietle dotychczasowych konkurs6w, ani razu nie podjqlem innej decyzji niz iropozycjakomisji konkursowej.
Ponadto informujq, 2e uwagi Stowarzyszenia odnoszq siq przede wszystkim do samej
procedury konkursowej na realizacjg zadafi publicznych. Pzedstawione propozycje



zostanq skrupulatnie pzeanaltzowane i ewentualnie uwzglgdnione w ogloszeniuo konkursie ofert na dotacje w 2014 roku.

7. Opinia dotyczqca rozdzialuVl pkt 11 :

,,uzgodnienia i doprecyzowanie warunk6w realizacji zadania nie moze wypaczye, trescimerytorycznej wniosku zgfoszonego do konkursu. Uwaga cotvciv zatem mo2liwosciwprowadzenia procentowej wysoko6ci zmiany co do ostatedznel wysoio6ci dotacji.,,

U-waga ta podobnie jak pkt 6 zostanie pzeanalizowana na etapie oglaszania konkursuofert na rok2014.

W Swietle powyzszych wyjaSnieri zlo2ony wniosek w trybie konsultacji spolecznychuwazam w czg6ci. za uzasadniony - 
Pkt.3 j 5 Punkty 1,2,4 uwa2am za nieuzasadnione,natomiast pkt 6 i 7 dotyczq bezpoSrednio samej procedury konkursowej na reatizaclqzadafr publicznych.

W zwiqzku z powy2szym na sesji Rady Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach pzedstawiqprojekt .Rocznego Programu wspolpracy dminy i Miasta Czerwionki-t-".r"ryny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66po2ytku publicznego na2014 rok z uwzglgdnionq zmianq dotyczqcq rozdzialuV pkt 6.
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