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INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI 

W ramach przeprowadzonych w dniach od 12 do 27 października 2016 r. konsultacji do projektu „Programu Współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2017” wpłynęły dwie uwagi i propozycje zmian. 

Uwagi w formie elektronicznej przesłały nw. organizacje: 

1. Stowarzyszenie Związek Podkowian, 05-807 Podkowa Leśna, skr. poczt. 71;  
2. STOWARZYSZENIE OGRÓD SZTUK I NAUK, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna. 

Poniżej przedstawiono uwagi wraz z ich ewentualnym uwzględnieniem. 
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CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK 
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Str. 1 Wstęp, Adresaci 
programu 

Organizacje pozarządowe - Organizacje pozarządowe oraz 
grupy nieformalne działające na rzecz 
społeczności podkowiańskiej 

- Organizacje  pozarządowe 
działające na rzecz społeczności 
Podkowy Leśnej 

- Program powinien dopuszczać również 
grupy nieformalne, podobnie jak jest w 
innych konkursach dotacyjnych 

- Trzeba ujednoznacznić  

 

UWZGLĘDNIONO  

nowy zapis:  
„Organizacje  pozarządowe 
działające na rzecz społeczności 
Podkowy Leśnej” 

2 

Rozdział 1 §1 pkt. F str. 2 Osobę wytypowaną Osobę wyznaczoną Osoba staje się pełnomocnikiem dopiero 
po decyzji Burmistrza, a nie po 
wytypowaniu 

UWZGLĘDNIONO  

nowy zapis:  
„pełnomocniku – rozumie się przez 
to osobę wyznaczoną przez 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi” 

3 

Rozdział 2 §3, punkt 7, str. 2 

 

„ 7. Poprawa jakości 
komunikacji pomiędzy miastem 
a organizacjami 
pozarządowymi.”  

Usunąć Poprawa w stosunku do czego? Tego rodzaju 
sformułowania nie mają wartości 
legislacyjnej, również w aktach prawa 
miejscowego 

UWZGLĘDNIONO  

Rozdział 2 § 3 pkt. 7 został usunięty 
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4 

Rozdział 3 §5 pkt.2 str.3 Zwiększenie efektywności - Zapewnienie różnorodności 

- Zapewnienie (lub osiągnięcie) 
wysokiej  efektywności 

Zwiększenie efektywności wobec czego? 
Nie jest jasne o co chodzi 

UWZGLĘDNIONO  

nowy zapis: 
„Zapewnienie wysokiej efektywności 
podejmowanych działań kierowa-
nych do mieszkańców miasta” 

5 

Rozdział 4 §6 pkt.4 str.4 c. Innych trybów zlecania 
zadań publicznych na 
podstawie odrębnych 
przepisów 

O jakich trybach i przepisach jest 
mowa ? 

Należałoby się powołać na Ustawę –  
czy i gdzie dopuszcza wykorzystanie 
„odrębnych przepisów”? Czy dotyczy to 
tylko dotacji, czy również innych form 
finansowania? 

UWZGLĘDNIONO 

Zapis ten został usunięty. Autor miał na 
myśli zadania określone w art. 12 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 
239, 395). Zapis o „inicjatywie własnej” 
znajduje się w Rozdziale 8 § 10 pkt.5 
Programu. 

6 

Rozdział 4 §6 pkt.5 str. 4 - Samorządu publicznego 

- organ wykonawczy 
jednostki samorządu 
publicznego 

- Samorządu lokalnego 

-  Powinno być „samorządu 
terytorialnego”, ale lepiej zastąpić to 
sformułowanie przez ”Burmistrz 
Miasta Podkowa Leśna” 

Tekst ogólny  z ustawy, w przypadku tej 
uchwały chodzi o Burmistrza 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 § 6 pkt. 5 – usunięto. 

Zapis ten dotyczy trybu określonego 
w art. 19a. O trybie tym mowa jest w 
pkt. 6 niniejszego paragrafu. 

W art. 19a opisana jest cała 
procedura „małych grantów”. 

7 

Rozdział 4 §6 pkt.5 a-d 
str. 4 

Na podstawie oferty 
realizacji zadania 
publicznego złożonej przez 
(…)  

- Organizacja pozarządowa lub 
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku 
publicznego może ubiegać się o 
dofinansowanie zadania z 
pominięciem trybu konkursowego, 
dzięki procedurze tzw. Małych 
Grantów. 

- Podpunkty  a., c., d. nie dotyczą 
zadania, odnoszą się do ograniczeń 
nakładanych na organ wykonawczy 
samorządu 

W całym programie nie ma pełnej 
informacji o procedurze „małych grantów. 
A z treści pkt. 5 można domyślać się, że 
to właśnie o to chodzi. W tym punkcie 
powinny znaleźć się wszystkie warunki, 
które powinna spełniać procedura małych 
grantów (zgodnie z informacją na stronie 
miasta w zakładce małe granty) 

8 
Rozdział 4 §6, punkt 5, str. 4 
– całość 

Cały punkt 5 jest nieakceptowalny z logicznego i legislacyjnego punktu widzenia.  
Na przykład,  wbrew sformułowaniu „...zadania spełniającego następujące warunki;”  
- zadania dotyczą jedynie warunki lit. b. i e 
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- natomiast warunki  lit. a., c., d. dotyczą zasad finansowania  i ograniczają organ wykonawczy miasta, natomiast nie 
charakteryzują zadania  

Postanowienia p-tu 5 powtórzone są częściowo w R. 8 §9 
W świetle uwag powyżej oraz uwag  do Rozdziału 8 § 9 należy zredagować ten fragment łącznie z § 9 całkowicie od nowa  

9 

Rozdział 4 §6 pkt.6 str. 4  Z informacji zawartej w tym punkcie wynika, że w budżecie miasta będą jeszcze jakieś 
inne środki dla organizacji pozarządowych, które mogą być przyznawane uznaniowo 
przez burmistrza. Jakie i ile? 

Dotyczy trybu opisanego w art. 19a 
ustawy, m.in. zapis o wysokości 
dotacji (nie może przekroczyć 10.000 
zł), w jednym roku kalendarzowym 
jedna organizacja może dostać nie 
więcej niż 20.000zł, z całej puli 
dotacji planowanej na „małe granty” 
może być przeznaczone max 20% 
środków. 

10 

Rozdział 4 §8 punkt 6, lit. b., 
str. 4 

 

- oraz wynajmowanie 

- Pozafinansowe formy 
współpracy 

- Skreślić 

- Pozostałe formy współpracy 

Najem z definicji nie jest formą 
pozafinansową  

UWZGLĘDNIONO  

nowy zapis: 
„b. użyczanie lokali i budynków na 
działalność statutową podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego na terenie Podkowy 
Leśnej” 

11 

Rozdział 5 .§7 pkt.1 str.5 Zadań o charakterze 
gminnym 

 Co to znaczy? Dotyczy zadań wymienionych w art. 7 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) 

12 
Rozdział 7 brak numeru paragrafu Wprowadzić oznaczenie i numer 

paragrafu i 
Łamie to logiczną strukturę dokumentu UWZGLĘDNIONO 

13 

Rozdział 7 §nieznany, punkt 
2,str 5 

 

... z Forum Podkowiańskich 
Organizacji Pozarządowych 
(FPOP):  

 

... z organizacjami pozarządowymi Nie wiadomo, czym jest to forum. Czy to 
nieformalny zespół działający w sposób 
ciągły, czy też jest to nazwa spotkania 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
zwoływanego w razie określonych potrzeb na 
podstawie uzgodnień pomiędzy 
organizacjami – lepiej więc nie wprowadzać 
nazwy FPOP do aktu prawnego 

UWZGLĘDNIONO 

nowy zapis: 
„§ 8 
Zadania pełnomocnika ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

1. Wykonanie programu powierza się 
pełnomocnikowi ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi.  
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2. W ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
Burmistrz Miasta organizuje, co 
najmniej dwa razy w roku, spotkania 
zwane Forum Podkowiańskich 
Organizacji Pozarządowych. 

3. Pełnomocnik przygotowuje projekt 
planu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz przeprowadza 
jego konsultacje na Forum 
Podkowiańskich Organizacji 
Pozarządowych.  

4. Pełnomocnik wspiera realizację zadań 
publicznych.  

5. Pełnomocnik informuje organizacje o 
projektach aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji.  

6. Pełnomocnik promuje działalności 
sektora pozarządowego”. 

12 
Rozdział 7 §nieznany, punkt 
2,  lit. a., b., c., d., str. 5 i 6 

podpunkty lit. a., b., c., d. skreślić  

 

UWZGLĘDNIONO  

Wykreślono podpunkty 

13 

Rozdział 7 pkt.3 str.6 - Pełnomocnik wspiera lub 
powierza realizację zadań 
publicznych 

- lub powierza  

- Umowy podpisuje się z burmistrzem 

-  skreślić lub opisać inaczej 

Tryb „powierzania” – określany jako 
„zlecanie” opisany jest w §6 pt.5 oraz w 
§9. Burmistrz może delegować część 
swoich uprawnień określonych niniejszą 
uchwała, ale tak trzeba by to opisać. 

UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„Pełnomocnik wspiera realizację 
zadań publicznych” 

14 

Rozdział 8 .§9 pkt.1 str.6 - Zadania (…)będą zlecane 
w formie otwartych 
konkursów ofert 

-  chyba, że przepisy 
przewidują inny tryb 
zlecania 

- Zadania (…) będą zlecane na 
podstawie wyników konkursu ofert 

- doprecyzować 

- Zlecenie nie może być w formie 
otwartego konkursu ofert 

- Jakie przepisy, jakiego rzędu? Ustawa, 
prawo miejscowe? 

UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„Zadania wymienione w Rozdziale 5 
„Priorytetowe zadania publiczne” 
będą zlecane w trybie otwartych 
konkursów ofert ogłaszanych przez 
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Burmistrza Miasta zgodnie z art. 13 
ustawy”.   

15 
Rozdział 8 §9 punkt 4, str. 6 Punkt 4 całość skreślić lub przeredagować w ramach 

łącznego poprawiania §§ 6 i 9 
Punkt jest powtórzeniem, w dodatku w 

odmiennym sformułowaniu, postanowienia 
§6 p. 5 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Rozdział 4 § 6 pkt. 5 – usunięto. 

16 

Rozdział 8 .§9 pkt.5 str.6 Organizacje pozarządowe 
mogą z własnej inicjatywy 
składać wnioski dotyczące 
realizacji zadań publicznych 

 Organizacje podkowiańskie zawsze 
składają wnioski z własnej inicjatywy. Tak 
więc o co chodzi?  

Dotyczy art. 12 ustawy  

17 

Rozdział 10 §11 pkt.2 j; 
str.7 

Wartość niefinansowego 
wkładu własnego 

Wartość niefinansowego wkładu 
własnego organizacji/podmiotów 
realizujących powierzone zadania 
publiczne 

 UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„j. wartość niefinansowego wkładu 
własnego organizacji/podmiotów 
realizujących powierzone zadania 
publiczne” 

18 

Rozdział 12, §13 

 

Po p-cie 15 proponujemy dodać: 

15. Komisja zapewnia możliwość skonsultowania wniosku pod względem 
formalnym przed jego złożeniem 

Cały ten rozdział wymaga uporządkowania. Zawiera m. in.: 

 zbędne powtórzenia (np.17.a. i 18.a.),  

 niespójności terminologiczne (np. raz „oferent”, raz „wnioskodawca”) 

niejasności (co oznacza dokumentowanie na piśmie „zgodnie z warunkami 
konkursu”?, p 19, jak się ma p. 19 do p 21 – czy dokumentowanie na 
piśmie nie ma formy protokółu – jaką może mieć? 

Trzeba pamiętać, że organizacje 
pozarządowe często pozbawione są 
zaplecza o odpowiedniej wiedzy i 
umiejętnościach 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Przed złożeniem wniosku zawsze 
można skonsultować się 
pełnomocnikiem. 

UPORZĄDKOWANO ROZDZIAŁ 12 

Pkt. 18a - usunięto 

 

Pkt. 19 – usunięto   

19 

Rozdział 12 §13 pkt.11 
str.8 

- Koordynator zamieszcza 
informację 

- Koordynator 

- Pełnomocnik zamieszcza informację 
o wynikach konkursu 

- doprecyzować 

- Kto to jest koordynator? Jaką listę? 

- Projekt uchwały nie przewiduje funkcji czy 
stanowiska „koordynator”. Chodzi o 
pełnomocnika, czy kogoś innego? 

UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„Pełnomocnik zamieszcza 
informację w: 
a. Biuletynie Informacji Publicznej; 
b. na tablicy ogłoszeń Urzędu; 
c. na stronie internetowej miasta”. 
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20 

Rozdział 12 §13 pkt.13 - 
str. 8 

Oceny ofert pod względem 
poprawności formalnej (…)_ 

Wstępną ocenę ofert (…) W punkcie 15 komisja kolejny raz bada 
poprawność formalną. 

UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„Wstępnej oceny ofert pod 
względem poprawności formalnej 
dokona pełnomocnik 
odpowiedzialny za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi” 

21 
Rozdział 12 §13 pkt.16 - 
str. 8 

Komisja odrzuca oferty 
zawierające błędy formalne 

 Warto zastanowić się czy jednak nie 
przewidzieć możliwości uzupełnień w 
określonym terminie. 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Nie przewiduje się uzupełnień ofert 

22 

Rozdział 12 §13 pkt.17 - 
21 str. 8 

W kolejnych punktach powtarzają się sformułowania(pkt.17a i pkt.18a), 
nie wiadomo skąd się bierze ocena punktowa (pkt.20); por.pkt19 i 21 

 UWZGLĘDNIONO 

Pkt. 18a - usunięto 

PUNKTOWA OCENA OFERT JEST 
NA PODSTAWIE INDYWIDUALNYCH 
KART OCENY OFERT (stanowiąca 
załącznik do danego regulaminu 
konkursu) 

23 

Rozdział 12 §13 pkt.25 
str. 8 

W przypadku (…) Wykreślić ten punkt Ten punkt dotyczy umowy a nie programu 
współpracy 

NIE UWZGLĘDNIONO 

Potencjalny oferent powinien mieć 
świadomość przed zawarciem umowy, 
że ewentualnie będzie zobowiązany  
do dokonania stosownej korekty 
kosztorysu. 

24 

Rozdział 12 §13 pkt.29 
str. 9 

- (…) w niniejszym 
ogłoszeniu 

- w niniejszym ogłoszeniu 

- (…) w niniejszym programie 

- w niniejszej uchwale, a może 
niniejszym programie 

- Czego dotyczy ten punkt ? 

-  Błąd „Copy and Paste”? 

UWZGLĘDNINO 

nowy zapis: 
„Do kwestii nieuregulowanych w 
niniejszym programie stosuje się 
przepisy ustawy” 


