
NOTATKA Z  II POSIEDZENIA ZESPOŁU DORADCZEGO DS. POMOCY OSOBOM 
STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ OSOBOM ZABURZONYM PSYCHICZNIE 

I ICH RODZINOM, POŁĄCZONEGO Z ZESPOŁEM DORADCZYM DS ZDROWIA 
Z DN. 27.10.2009R.

W dniu 27 października 2009 r.  o godz.  16.30 w Urzędzie  Miasta  Katowice odbyło się 

drugie  spotkanie  Zespołu  doradczego  ds.  pomocy  osobom  starszym  i  niepełnosprawnym  oraz 

osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom,  połączonego z Zespołem doradczym ds zdrowia, 

w  którym  uczestniczyli  przedstawiciele  Urzędu  Miasta  Katowice  i  instytucji  miejskich  oraz 

przedstawiciele katowickich organizacji pozarządowych.

LP. IMIĘ I NAZWISKO NAZWA INSTYTUCJI / ORGANIZACJI

1 Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2 Małgorzata Moryń -Trzęsimiech Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice

3 Jolanta Wolanin Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice

4 Stefania Gowda Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice

5 Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice
6 Katarzyna Stolecka-Szymoszek Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice

7 Agata Mryc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
8 Mariola Konarska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
9 Żaneta Bereszka Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

10 Krzysztof Kołodziej Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
11 Elżbieta Grzeczka Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
12 Bogumiła Skowron  Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 w Katowicach
13 Dorota Lesyk  Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach
14 Danuta Billewicz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich 

Rodzin
15 Maria Grzywocz Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 

i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „ODRODZENIE”
16 Joanna Romańczyk Śląska Liga Walki z Rakiem
17 Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich 

Opiekunów i Przyjaciół
18 Paweł Cebula Komenda Hufca ZHP Katowice

19 Mieczysław Dumieński Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
20 Barbara Pepke Fundacja „Gwiazda Nadziei”
21 Jadwiga Paszkowska-Nowińska Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych  SANiS
22 Patrycja Rojek Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspierania 

Działań Twórczych UNIKAT
23 Jan Jelonek Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona
24 Leszek Paca Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Katowicach
25 Józef Mikołajczak Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Katowicach
26 Bożena Polak Diakonia Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
27 Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego



PRZEBIEG:

I. Na  wstępie  Pierwszy  Wiceprezydent  Miasta  Katowice  -  Pani  Krystyna  Siejna  przywitała 

przybyłych gości oraz omówiła idę powołania zespołów doradczych oraz znaczenie spotkań władz 

miasta  z przedstawicielami katowickich organizacji  pozarządowych. Podkreśliła także rolę,  jaką 

odegrały konsultacje w zakresie tworzenia „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2010”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta z dn.26.10.2009r.

II.   Naczelnik Wydziału Polityki  Społecznej  -  Pani  Małgorzata  Moryń – Trzęsimiech  omówiła 

dokładnie  cele  i  przebieg  spotkania,  po  czym  skoncentrowała  się  na  omówieniu  instrukcji 

dotyczącej przygotowywania ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert, organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach. 

Kolejno  skoncentrowała  się  na:  sposobie  w jaki  należy opisywać  w ofercie  zadanie,  jego  cele 

i  rezultaty  oraz  harmonogram i  kosztorys.  Wymieniła  także  wszystkie  załączniki,  jakie  należy 

składać  razem  z  ofertą.  Po  dokonanej  prezentacji  zachęciła  zebranych  do  zadawania  pytań, 

natomiast nikt z zebranych nie zabrał głosu na tym etapie spotkania.

III. W związku z tym głos zabrała Pani Jolanta Wolanin - Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki 

Społecznej UM Katowice, która zwróciła uwagę zebranych na podstawowe zapisy w umowach na 

realizację  zadań  publicznych,  zawieranych  pomiędzy  Urzędem  Miasta  w  Katowicach 

a  organizacjami  pozarządowymi   w  oparciu  o  „Program  współpracy  miasta  Katowice 

z  organizacjami pozarządowymi na rok 2009r.”  (a także planowanych zmian w tym programie 

w roku 2010).  Szczegółowo wyjaśniła  kwestie  związane  z:  przekazywaniem transz  przyznanej 

dotacji,  składaniem sprawozdań z realizacji  zadania, wykorzystaniem/niewykorzystaniem całości 

przekazanej  transzy  i  ewentualną  możliwością  dokonywania  przesunięć  między  pozycjami 

kosztorysu,  sposobem  prowadzenia  wyodrębnionej  dokumentacji  finansowo-księgowej  oraz 

kontrolą realizacji zadania. Po wypowiedzi Pani Jolanty Wolanin, głos zabrała Pani Patrycja Rojek, 

która zadała następujące pytania:

1) Czy umowy na dotacje będą konsultowane z organizacjami pozarządowymi, którym w drodze 

konkursów  ofert  przyznano  realizację  zadań  publicznych  (także  w  zakresie  wymaganych 

załączników, składanych w momencie rozliczania)?

2) Czy konieczne jest dołączanie do sprawozdań oryginałów faktur na wydatki pokryte ze środków 

budżetu miasta  i  dostarczanie  oryginałów do wglądu do siedziby Wydziału Polityki  Społecznej 

Urzędu Miasta w Katowicach?

Odpowiedzi  na  powyższe  pytania  udzieliła  Pani  Małgorzata  Moryń  –  Trzęsimiech  wyjaśniając, 

że w roku 2010 wszystkie umowy na dotacje będą bardziej szczegółowo określać dokumentację, 

jaką organizacja będzie zobowiązana prowadzić w ramach zawartej umowy na realizację zadania 

(będzie ona dostosowana do jego specyfiki). Ponadto stwierdziła, ze Wydział Polityki Społecznej 

rozważy możliwość sprawdzania oryginałów dokumentów księgowych w siedzibie poszczególnych 



organizacji.

IV.  Później  Pani  Katarzyna  Stolecka-Szymoszek (pracownik  Wydziału  Polityki  Społecznej  UM 

Katowice)  przystąpiła  do  omówienia  instrukcji  wypełniania  sprawozdania  w  zakresie  części 

merytorycznej, analizując poszczególne punkty zawarte we wzorze sprawozdania, który stanowi 

załącznik do każdej zawartej umowy na dotacje, a mianowicie: 

-Czy zakładane cele i rezultaty realizacji zadania zostały osiągnięte, zgodnie z założeniami oferty?

- Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

- Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (z użyciem miar zapisanych 

w ofercie.

Po wypowiedzi Pani Katarzyny Stoleckiej-Szymoszek głos zabrała Pani Maria Grzywocz, zadając 

pytanie o właściwą definicję podwykonawcy?

W tym zakresie  Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech wyjaśniła, że o podwykonawstwie mówimy 

wówczas,  gdy  zlecamy  osobom  fizycznym/firmom  prowadzącym  działalność  gospodarczą 

realizację  części  zdań  merytorycznych.  Umowa  zlecenia  zawarta  z  osobą  fizyczną,  która  nie 

prowadzi działalności gospodarczej nie jest podwykonawstwem. Pani Małgorzata zaproponowała, 

że Wydział Polityki Społecznej udzieli pisemnej odpowiedzi w tym zakresie.

V.  Następnie  głos  zabrała  Pani  Agnieszka  Lis (pracownik  Wydziału  Polityki  Społecznej  UM 

Katowice)  i  przedstawiła  szczegółowo  instrukcję  wypełniania  sprawozdania  w  zakresie  części 

finansowej, kolejno omawiając:

1)rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów,

2)rozliczenie ze względu na źródło finansowania, 

3)zestawienie faktur/rachunków (łącznie ze sposobem ich opisywania). 

VI.  W  kolejnej  części  spotkania  głos  zabrała  Pani  Iwona  Czaplikowska  –  przedstawiciel 

Regionalnego  Ośrodka  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  prowadzonego  przez  Górnośląską 

Agencję  Rozwoju  Regionalnego  (GARR).  W  swojej  wypowiedzi  zachęciła  zebranych  do 

korzystania  z  pomocy  i  wsparcia  przy  wypełnianiu  wniosków  aplikacyjnych,  które  oferuje 

w ramach swojej działalności GARR. Zaproponowała przedstawicielom organizacji pozarządowych 

udział  w  licznym  szkoleniach  i  warsztatach  oraz  korzystania  z  nieodpłatnego  świadczenia 

wieloaspektowych  usług  doradczych  (także  w  zakresie  projektów  inwestycyjnych).  Ponadto 

zaoferowała  pomoc  w  zakresie  nawiązywania  partnerstw.  Podała  dane  kontaktowe  GARR 

i zachęciła do zadawania pytań. 

Jako pierwszy zapytał Pan Mieczysław Dumieński - Prezes Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko 

Śląskie”, formułując pytanie: Czy wydatki inwestycyjne mogą być pokrywane w ramach środków 

pozyskanych z Europejskiego Funduszu Europejskiego?

Odpowiadając na zadane pytanie, Pani Iwona Czaplikowska podkreśliła, iż istnieje taka możliwość, 

ale muszą to być wydatki uzasadnione merytorycznie dla realizacji danego projektu i ich całkowita 



kwota nie może przekraczać więcej niż 10% całkowitej kwoty, o którą organizacja wnioskuje.

Kolejne  pytania  zadała  Pani  Barbara  Pepke  z  Fundacji  „Gwiazda  Nadziei”  -  brzmiały  one 

następująco: 

1.Czy istnieje możliwość łączenia dotacji miejskich i jednoczesnego ubiegania się o środki z EFS? 

2.Czy określona jest  minimalna liczba beneficjentów ostatecznych w projektach finansowanych 

ze środków EFS?

3. Czy można finansować rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ramach środków EFS?

Udzielająca odpowiedzi  -  Pani  Iwona Czaplikowska stwierdziłą,  że  istnieje  możliwość łączenia 

dotacji  miejskich  i  wnioskowania   o  środki  EFS,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  minimalną  liczbę 

beneficjentów ostatecznych to z reguły nie ma takich wymogów, wszystko zależy od celów, jakie 

zakładamy  w  danym  wniosku.  Jedynie  w  przypadku  projektów  szkoleniowych  jest  określona 

minimalna liczba uczestników.

W kwestii  możliwości  dofinansowana  ze  środków EFS rehabilitacji  dzieci  i  młodzieży  –  Pani 

Czaplikowska stwierdziła, że rehabilitacja w takiej sytuacji nie mogłaby być głównym celem, tylko 

elementem w ramach programu wyrównywania szans danej grupy dzieci/młodzieży.

VII.  Ostatnie pytanie zdała  Pani Jadwiga Paszkowska-Nowińska i dotyczyło one działań, jakie są 

oferowane  w  ramach  „Programu  70+”  w  Katowicach  i  gdzie  można  znaleźć  szczegółowe 

informacje w tym zakresie?

Odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech stwierdzając,  że informacje na ten 

temat  są  udzielane  przez  Terenowe  Punkty  Pomocy  Społecznej  w  Katowicach  i  zachęciła  do 

bezpośredniej  rozmowy z  obecną  na  spotkaniu  Panią  Agatą  Mryc  -  zastępcą  dyrektora  MOPS 

w Katowicach.

VIII. Następnie  Pani  Małgorzata  Moryń  –  Trzęsimiech  dokonała  podsumowania  spotkania, 

podkreślając ogromne znaczenie omawianych na spotkaniu zagadnień z zakresu przygotowywania 

oferty i rozliczania dotacji oraz zachęciła do korzystania z oferty złożonej przez przedstawiciela 

Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  Zadeklarowała, że uczestnikom spotkania zostanie 

przesłana drogą elektroniczną informacja dotycząca definicji podwykonawcy.

Ponadto zaprosiła zebranych do uczestnictwa w spotkaniach zespołu doradczego ds współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, które odbywają się  w Urzędzie Miasta w Katowicach w każdą 

drugą  środę  miesiąca  oraz  na  uroczyste  spotkanie  katowickich  organizacji  pozarządowych 

z władzami miasta, które odbędzie się w dniu 10 grudnia br. o godz. 16:00 w Miejskim Domu 

Kultury „Koszutka”. 

Serdecznie  dziękujemy  przedstawicielom  organizacji  pozarządowych  za  udział  w  spotkaniu 
Zespołu. 


