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 24.08.2022 
   

Podsumowanie dotyczące I  ETAPU KONSULTACJI  
nad projektem Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok 

 

 Zakres konsultacji: propozycje do projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok 

 Termin zgłaszania opinii/uwag/propozycji do Programu: od 06.05.2022r. – 12.06.2022 r. zgodnie z pierwotnym planem;  

 Liczba organizacji pozarządowych, które zgłosiły uwagi/propozycje w  trakcie I etapu konsultacji: 12. 

 Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony uczestników konsultacji: 23. 

 Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną od organizacji pozarządowych i od aktualnych realizatorów Programu na 2022 r. 
 

 Działania informacyjno-promocyjne w ramach I etapu konsultacji Programu: 
 

- 5 maja br.  – zatwierdzenie przez Wiceprezydenta Miasta Katowice ogłoszenia o rozpoczęciu I etapu wraz z Planem konsultacji Programu 2023; 
- od 6 maja br. – publikacja ogłoszenia o pracach nad Programem, zaproszenie do udziału w konsultacjach - na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych: strona Katowice.eu w Aktualnościach, na zakładce dla NGO: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo 
oraz dodatkowej zakładce utworzonej pod tym linkiem dedykowanej stricte procesowi konsultacji nad programem o nazwie: Konsultacje programu 2023, 
na Platformie Konsultacji Społecznych, na profilu FB Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych (6.05, 23.05, 29.05), na profilu FB Katowice – 
oficjalny profil miasta (10.05), na Twitterze „Katowice PressOffice”, Biuletyn Informacyjny nr 262 – 06.05.2022, 

- newsletter do organizacji pozarządowych i innych osób zapisanych do newslettera (np. z wydziałów współpracujących z NGO) w dniach: 06.05, 13.05, 20.05, 
31.05, 10.06;  

- 10 maja br. – pismo Wydziału Polityki Społecznej do realizatorów Programu 2022 o ogłoszonych konsultacjach wraz z prośbą o pośrednictwo w przekazaniu 
informacji do współpracujących z nimi organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem kanałów komunikacji, z których korzystają; 

- 11 maja br. - przedstawienie Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach planu konsultacji nad projektem Programu rocznego podczas 
posiedzenia i zaproszenie do włączenia się w proces konsultacji; 8 czerwca – dyskusja podczas posiedzenia Rady nad sposobem realizacji Programu w 
przyszłości (sposób zlecania zadań, ograniczenie załączników, uproszczenie procedur), 

- 24 maja (wtorek), g. 15.00 oraz 1 czerwca (środa), g. 10.00 - spotkania hybrydowe Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i katowickiego 
Centrum Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych (spotkania w siedzibie COP ul. Kopernika 14 i poprzez platformę Google 
Meet) 

- 25 maja (środa), g. 12.00 – możliwość zgłoszenia propozycji, uwag podczas spotkania on-line Wiceprezydenta z organizacjami pozarządowymi  
- komunikaty Wydziału Polityki Społecznej (poza działaniami Pełnomocnika ds. NGO): 10 maja, 30 maja, 10 czerwca – inf. do 8 NGO działających w obszarze 

profilaktyki uzależnień, 12 maja (inf. do NGO dział. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej), 12 maja i 10 czerwca – inf. do 14 NGO działających na rzecz 
seniorów, 13 maja i 10 czerwca – inf. do 7 NGO zajm. się poradnictwem specjalistycznym, 13 maja i 10 czerwca – inf. dla 13 NGO działających w obszarze 
profilaktyki zdrowia, 10 czerwca – inf. do 50 NGO działających na rzecz os. z niepełnosprawnościami 

- komunikaty Wydziału Obsługi Inwestorów: 09 maja, 24 maja, 9 czerwca: Facebook Strefa Innowacji Miasta Katowice: https://www.facebook.com/Rawa.Ink/, 
9 maja - strona Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink: https://rawaink.katowice.eu/program-wspolpracy-miasta-katowice-z-ngo-na-2023-rok/ 

- Komunikaty Wydziału Kształtowania Środowiska: 12 maja, 1 czerwca i 7 czerwca - informacja w formie mailowej do 6 współpracujących NGO  

https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zaanga%C5%BCuj-si%C4%99/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-ngo/konsultacje-programu/konsultacje-programu-2023
https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=11652#post38304
https://www.facebook.com/photo/?fbid=341631334740153&set=a.121174976785791
https://www.facebook.com/photo/?fbid=341631334740153&set=a.121174976785791
https://rawaink.katowice.eu/program-wspolpracy-miasta-katowice-z-ngo-na-2023-rok/
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- Komunikaty Wydziału Kultury: informacja w formie mailowej do 94 NGO, 
- komunikaty MOPS: informacja w formie mailowej do 11 współpracujących NGO, cykliczne rozmowy telefoniczne koordynatorów projektów realizowanych w 

partnerstwie z organizacjami pozarządowymi (5 NGO), strona internetowa MOPS (https://www.mops.katowice.pl/node/3632) i  media społecznościowe: FB 
Świetlica Szopienice, Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" na FB, https://www.facebook.com/879566275721049/posts/1680973305580338/, 
https://www.facebook.com/centrumintegracja/photos/a.199824307495327/1199035767574171/, 
https://www.facebook.com/welnowiecjozefowiecdab/photos/1764907997181671, 
https://www.facebook.com/centrumspolecznoscioweszopki/photos/a.2150033681678795/5934050639943728/,  

- https://www.facebook.com/104026171257455/photos/a.106318044361601/548927623433972,  
- https://www.facebook.com/101439838012313/posts/pfbid0GmbSmdepJdyB1Q9VACEmuX2nzhCBQepNijHSnLUfpkBuzPR2HWHCYGmBzXg4TkCFl/  
- https://www.facebook.com/ProgramAktywnosciLokalnejBogucice/photos/a.1941884315854529/5241799645862963/  
- Czerwiec 2022 r. – przypomnienie w gazecie miejskiej „Nasze Katowice” o trwającym I etapie konsultacji. 

 
- NGO uczestniczące w I etapie konsultacji Programu na 2023 (zgłoszenie uwag/wniosków/opinii): 

 
1) Centrum Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie MOST 
2) Śląska Sieć Trzeciego Sektora 
3) Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic 
4) Fundacja Wielki Człowiek  
5) Fundacja na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"  
6) Fundacja Index do Przyszłości 
7) Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze  
8) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej - Giszowiec 
9) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
10) Hufiec ZHP Katowice - Małgorzata Dudek-Wąs - Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Rady (propozycje w trakcie posiedzenia Rady) 
11) Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 
12) Stowarzyszenie Tęczówka 
 

 13.07.2022 r. - przedstawienie zgłoszonych uwag/propozycji NGO wraz ze stanowiskiem Wydziałów UM Katowice Członkom Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach na posiedzeniu, do udziału w którym zaproszono również Naczelników Wydziałów, które udzielały odpowiedzi na 
uwagi/propozycje NGO 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/879566275721049/posts/1680973305580338/
https://www.facebook.com/centrumintegracja/photos/a.199824307495327/1199035767574171/
https://www.facebook.com/welnowiecjozefowiecdab/photos/1764907997181671
https://www.facebook.com/centrumspolecznoscioweszopki/photos/a.2150033681678795/5934050639943728/
https://www.facebook.com/104026171257455/photos/a.106318044361601/548927623433972
https://www.facebook.com/101439838012313/posts/pfbid0GmbSmdepJdyB1Q9VACEmuX2nzhCBQepNijHSnLUfpkBuzPR2HWHCYGmBzXg4TkCFl/
https://www.facebook.com/ProgramAktywnosciLokalnejBogucice/photos/a.1941884315854529/5241799645862963/
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Zestawienie propozycji/uwag/wniosków organizacji pozarządowych do projektu Programu: 
 

Lp. Wnioski/uwagi/propozycje NGO wraz z uzasadnieniem Stanowisko Urzędu Miasta Katowice, opinie wydziałów 

1 W § 6 pkt 6 opisującym tryb tzw. małych grantów: 
 
1) uzupełnić informację dopisując ścieżkę dostępu do strony 

Katowice.eu, gdzie publikowane są informacje szczegółowe w tym 
zakresie  

2) umożliwić składanie ofert w trybie małych grantów również w II 
połowie roku poprzez racjonalne gospodarowanie środkami 
finansowymi zabezpieczonymi w budżetach wydziałów zlecających 
zadania w tym trybie 

Ad. 1) Uwzględniono - do uzupełnienia w treści Programu 

Ad. 2) nie dotyczy zapisów w treści Programu 

Stanowisko poszczególnych wydziałów do ad. 2): 

1) Wydział Polityki Społecznej 
WPS przyznaje dotacje w ramach „małych grantów” biorąc pod uwagę celowość i 
atrakcyjność oferty, nie skupiając się na tym w jakiej połowie roku dana oferta jest 
składana.  
Jednak wielokrotnie przyznawane są małe granty również w drugiej połowie roku, 
gdzie w miarę możliwości wolne środki przesuwa się na realizację zadań w tym trybie 
(np. środki z oszczędności wynikające ze zwrotów dotacji). 
Informacja w sprawie wolnych środków publikowana jest raz w miesiącu.  
 

2) Wydział Edukacji i Sportu 
WEIS dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi w swoim budżecie 
umożliwia organizacjom pozarządowym składanie ofert w trybie tzw. Małych Grantów 
przez cały rok budżetowy. 
 

3) Wydział Kultury 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, trybem 
wiodącym w zakresie współpracy z NGO jest otwarty konkurs ofert, który umożliwia 
realizację zadań zarówno w I, jak i w II połowie roku.  
Tryb tzw. małych grantów jest dodatkową formą wsparcia dla organizacji 
pozarządowych, która rozdysponowywana jest od początku roku do momentu 
wyczerpania środków w budżecie 
 

4) Wydział Kształtowania Środowiska 
WKŚ nie jest w stanie przewidzieć ile organizacji pozarządowych będzie 
zainteresowanych realizowaniem zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w danym roku budżetowym.  
W 2020 i w 2021 roku oferty składały podmioty, które corocznie realizowały te same 
zadania w ramach małych grantów i ilość środków okazała się wystarczająca.  
Natomiast w 2022 roku z uwagi na zainteresowanie kilku Fundacji, które wcześniej nie 
współpracowały z WKŚ środki przeznaczone na małe granty (60.000,00 zł) zostały 
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wykorzystane w I półroczu 2022 roku. 
Mając na uwadze powyższe, WKŚ postara się w miarę możliwości zarezerwować 
większą ilość środków na małe granty na 2023 rok, aby umożliwić składanie ofert 
również w II połowie roku. 

2 W § 6 Współpraca finansowa ust. 2 mówi, że podstawowym trybem 
zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest 
otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania (art. 11 ust. 2 i 6) 
 
W związku z powyższym zawnioskowano o: 

 zmniejszenie liczby załączników wymaganych przy składaniu ofert 
w trybie otwartego konkursu ofert, 

 przedkładanie załączników tylko w formie elektronicznej na etapie 
składania oferty i ich uzupełniania w formie pisemnej w przypadku 
decyzji o przyznaniu dotacji. 

Propozycja nie dotyczy zapisów w treści Programu, tylko zapisów zarządzenia 
wykonawczego do Programu – temat do dyskusji z wydziałami na etapie prac nad 
zarządzeniem. 

Stanowisko: 

1) Wydział Edukacji i Sportu 
Dokumenty wymagane w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez WEiS 
związane są z charakterem i specyfiką zlecanych do realizacji zadań publicznych.  
Ich wymaganie ma na celu zdobycie wiedzy na temat podmiotów aplikujących o często 
bardzo wysokie kwoty dotacji.  
Z uwagi na konieczność dostosowania się do treści zarządzenia Nr 2168/2021 
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 
WEiS przy ogłaszaniu kolejnych otwartych konkursów ofert na lata następne nie będzie 
w warunkach konkursowych wymagał przedstawienia sprawozdania finansowego z 
działalności podmiotu za miniony okres oraz aktualnego sprawozdania 
merytorycznego.  
Jeżeli chodzi o udokumentowanie podstawy działalności organizacji to WEiS wymaga 
jedynie kserokopii wpisu do rejestru (głównie chodzi o Krajowy Rejestr Sadowy) lub 
innej ewidencji, co jest zgodne z wymienionym powyżej zarządzeniem wykonawczym 
Prezydenta Miasta Katowice. Wypis z ewidencji klubów sportowych prowadzonej 
przez WEiS nie jest wymagany od wielu lat. 
 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami podmioty aplikujące do otwartych 
konkursów powinny złożyć WYŁĄCZNIE za pomocą Generatora eNGO dostępnego na 
stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie podpisany 
wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: 
NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Edukacji i Sportu - nazwa konkursu, 
nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta 
Katowice ul. Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się  ogłoszenia. 
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu 
zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do 
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reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora 
eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego 
podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania 
podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO). 
Większość organizacji nie składa ofert w postaci elektronicznej przy użyciu 
wymaganego profilu zaufanego w związku z powyższym musi złożyć ofertę w formie 
papierowej w Kancelarii podawczej osobiście lub wysłać pocztą.  
Donoszenie i uzupełnianie załączników w formie pisemnej w przypadku decyzji o 
przyznaniu dotacji nie tylko mocno zakłócałoby prace Wydziału oraz Komisji 
Konkursowej, ale także oznaczałoby dla przedstawicieli organizacji konieczność 
dodatkowej wizyty w Urzędzie. Tym bardziej, że w konkursach organizowanych przez 
WEiS stosunkowo niewiele ofert jest odrzucanych, konieczność uzupełniania 
dokumentacji dotyczyłaby więc większości aplikujących podmiotów czyli kilkudziesięciu 
klubów i stowarzyszeń. 

 

2) Wydział Kultury 
• nie ma możliwości zmniejszenia liczby załączników wymaganych przy składaniu ofert 
w trybie otwartego konkursu ofert. Załączniki takie jak: statut, oświadczenie o 
kwalifikowalności VAT oraz oświadczenie dotyczące rachunku bankowego są 
wymogiem zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Katowice w sprawie 
wykonania Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, 
natomiast kserokopia aktualnego odpisu z KRS jest tylko jednym z załączników 
składanych przez wnioskodawcę 
• przypomina, że składanie załączników tylko w formie elektronicznej jest jak 
najbardziej możliwe, co zawarte jest w warunkach konkursowych: „Załączniki należy 
złożyć w formie papierowej dodając je do składanej oferty lub w formie elektronicznej, 
jeśli oferta składana jest przy użyciu profilu zaufanego ePUAP”  
 

3) Wydział Prawny 
Przedstawione w pkt 2 propozycje przedstawione przez organizacje pozarządowe nie 
stoją w sprzeczności z przepisami prawa, jednakże Wydział nie może zająć stanowiska 
odnoszącego się do zmniejszenia liczby załączników z powodu braku szczegółowego 
opisu tej propozycji, a w szczególności jakich załączników oferty dotyczy. 
 

Wydział Polityki Społecznej ponownie wystąpił do Wydziału Prawnego w sprawie 
propozycji ograniczenia załączników do oferty uzupełniając informacje jakie załączniki 
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są wymagane w poszczególnych konkursach.  
Po zajęciu stanowiska przez W. Prawny sprawa zostanie ponownie omówiona z 
Wydziałami UMK ogłaszającymi otwarte konkursy ofert. 
 

Dodatkowa uwaga ze strony Rady Pożytku podczas posiedzenia w dniu 13.07.2022: 
Pani Agnieszka Budzyńska - zmniejszenie liczby załączników ma szczególnie znaczenie w 
przypadku załączników, które są już w posiadaniu urzędu, po co organizacja pozarządowa 
ma taki załącznik ponownie składać skoro urząd jest już w jego posiadaniu. 

3 W § 7 pkt 2 ppkt 2) jest mowa o tworzeniu wspólnych zespołów o 
charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych obszarach 
działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnym 
zarządzeniu Prezydenta. 

W związku z powyższym: 

1) umożliwić organizację spotkań zespołów doradczych w formie 
hybrydowej 

2) przepatrzeć aktualnie obowiązujące zarządzenia tworzące 
poszczególne zespoły doradcze pod kątem ich aktualności oraz 
ewentualnej modyfikacji 

Propozycja nie dotyczy zmiany zapisów w treści Programu, tylko sposobu organizacji 
pracy zespołów doradczych  

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej 
 

a) WPS popiera organizację spotkań w formie hybrydowej, w związku z powyższym 
wystąpiono do Wydziału Informatyki z prośbą o rozważenie możliwości zakupu 
sprzętu umożliwiającego organizację spotkań w formie hybrydowej. 
 
Stanowisko Wydziału Informatyki: 
Spotkania hybrydowe są możliwe do realizacji w tutejszym Urzędzie. W taki sposób 
odbywały się np. ostatnie komisje organizacyjne Rady Miasta Katowice. Szczegóły 
takiego spotkania hybrydowego nalezy uzgadniać każdorazowo przed planowanym 
spotkaniem z Wydziałem Informatyki. 
 

b) Dla przykładu Referat V WPS organizuje zespół doradczy ds osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych. Od kilku lat zespół ten pełni bardziej 
formę informacyjną niż doradczą; spotkania zespołu organizowane są w zależności od 
potrzeb naszych, bądź organizacji, bez określonego rozkładu. 
 

2) Wydział Edukacji i Sportu 
Podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji oraz upowszechniania sportu i 
turystyki nie tworzą w Urzędzie Miasta Katowice żadnych zespołów o charakterze 
doradczym ani inicjatywnym. Gdyby jednak powstały opiniujemy pozytywnie 
możliwość ich funkcjonowanie w formie hybrydowej. 
 

3) Wydział Kultury 
WK pozostaje w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które realizują 
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zadania publiczne w dziedzinie kultury. Do roku 2019 organizowane były konsultacje 
branżowe z NGO w formie spotkań, na których przedstawiane były najważniejsze 
informacje dotyczące Otwartego Konkursu Ofert oraz trybu tzw. małych grantów. Z 
uwagi na pandemię koronawirusa, Wydział Kultury zmuszony był z nich zrezygnować, 
pozostając z NGO w kontakcie telefonicznym oraz mailowym, co okazało się również 
skuteczną formą komunikacji. Biorąc powyższe pod uwagę, Wydział Kultury przychyla 
się do organizacji spotkań w formie hybrydowej 

 
4) Wydział Kształtowania Środowiska 

 

opinia WKŚ pozytywna 

4 W § 7.  Współpraca pozafinansowa dopisać nowe zadania: 
1. nieodpłatne przekazywanie organizacjom zamortyzowanych 

środków trwałych, sprzętu i wyposażenia biurowego 
2. wsparcie organizacji w zapewnieniu przez nich dostępności 

alternatywnej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 
nieodpłatne umowy użyczenia niezbędnego sprzętu na 
wydarzenia/spotkania o charakterze krótkoterminowym 

Uwzględniono częściowo 

Ad.1. uwzględniono  - w ramach posiadanych składników majątku ruchomego 

Ad.2. nie uwzględniono – brak środków finansowych – wsparcie możliwe jedynie w 
przypadku spotkań organizowanych w budynkach UM Katowice  

Stanowisko: 

1) Wydział Administracyjny (ad. 1 i ad. 2) 
 

Ad. 1) Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 99/2019 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 4 stycznia 2019r. - zbędne składniki majątku ruchomego możemy 
przekazać innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, 
zakładowi budżetowemu). 
Jednakże możemy dokonać darowizny składników majątku ruchomego 
zakwalifikowanego jako zbędny lub zużyty innym, podmiotom, które przekazane 
sprzęty będą wykorzystywać w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z 
zadaniami miasta Katowice. 

 
Ad. 2) WA posiada dwie pętle indukcyjne, które znajdują się w budynku Rynek 1 i 
Francuska 70.  
Pętle zainstalowane są na stałe i nie ma możliwości ich użyczenia. Wydział 
Administracyjny jest na etapie zakupu pętli indukcyjnej przenośnej, która będzie się 
znajdowała w sali 209 głównie do obsługi sesji Rady Miasta Katowice.  
Uważamy, że powyższe urządzenie może być udostępnione innym podmiotom w 
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okresie jej nieużywania, jednakże wymaga obsługi przez osobę mającą wiedzę i 
doświadczenie w instalacji i regulacji takiego sprzętu, aby sprzęt spełnił swoje zadanie. 
W budynkach UM nie będzie najmniejszego problemu, aby pracownik warsztatu 
obsłużył omawiane urządzenie. 
Podobna sytuacja jest z urządzeniem np. schodołazem służącym do umożliwienia 
osobom z niepełnosprawnościami ruchomymi do pokonania barier w postaci 
schodów. Tu występuje ogromny problem bezpieczeństwa osoby, którą należy 
przetransportować schodołazem na i z pewnych wysokości, aby nie stworzyć 
zagrożenia dla takiej osoby. 
WA jest w posiadaniu krzesła do ewakuacji w budynku przy ul. Francuskiej 70 - krzesło 
jest zakupione z przeznaczeniem do prowadzenia ewentualnej ewakuacji dla osób 
zagrożonych pożarem oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.  
Nie ma możliwości udostępniania takiego urządzenia. Ponadto takie urządzenie 
podlega corocznym przeglądom Urzędu Dozoru Technicznego jak również zalecany 
jest przegląd powyższego urządzenia po każdym jego użyciu. Ze względów 
bezpieczeństwa nie jest możliwe, aby transport niepełnosprawnej osoby wykonywała 
osoba lub osoby nie posiadające wiedzy na temat bezpieczeństwa przy użyciu takiego 
urządzenia.  

 
Jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą współpracę z organizacjami pozarządowymi 
dotyczącą organizowanych spotkań w budynkach Urzędu Miasta Katowice jednakże, 
jeżeli obsługa wydarzenia zachodziłaby poza budynkami Urzędu musielibyśmy 
wspólnie wypracować procedurę udostępniania, odpowiedzialności oraz szkoleń osób, 
które miałyby obsługiwać powyższe urządzenia. 

 
2) Wydział Polityki Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami (ad. 2) 
 

W związku z aktualną sytuacją finansową miasta (sytuacja wynikająca z nowego ładu) 
nowe zadania realizowane są w oparciu o środki zewnętrzne.  
Analizując możliwość pozyskania środków zewnętrznych, realizowane przez PFRON 
programy przewidują tylko możliwość zapewnienia/ wypożyczenia sprzętu osobom z 
niepełnosprawnościami bądź ich rodzinom.  
Proponuje się wystąpić do PFRON z wnioskiem o możliwość rozszerzenia odbiorców 
wypożyczalni sprzętu o organizacje pozarządowe.  
Warto ponadto przeprowadzić rozeznanie wśród organizacji pozarządowych, jakie 
aktualnie posiadają udogodnienia np. pętle indukcyjne i czy są gotowe ich użyczyć.  
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Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest rozeznanie możliwości pozyskania przez 
organizacje pozarządowe sprzętu od darczyńców np. z Niemiec. 

 
Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Pani Bożena Michałek - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
przekazała, że jest duży program, który opracował PFRON – „Samodzielność, Aktywność, 
Mobilność” i  w ramach tego programu jest kilka rożnych modułów, jednym z nich są 
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, technologii asystującej. 
Wypożyczalnie mają zapewniać dostęp osobom z niepełnosprawnościami, moduł ma być 
współtworzony przez NFZ oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.  
PFRON nie uwzględnił organizacji pozarządowych, ale warto wysłać pismo do PFRON, że 
organizacje mają takie potrzeby. 
Jest również wiele możliwości pozyskania z Niemiec takiego sprzętu, od darczyńców i 
kolejnym pomysłem to rozeznanie, czy działające NGO nie posiadają takiego sprzętu, który 
mogłyby wypożyczać innym NGO. 

5 W § 7 pkt 2 ppkt 7) w ramach współpracy pozafinansowej ujęto: 
pomoc w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na 
potrzeby realizacji projektów na preferencyjnych warunkach 
określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta. 
Wzmocnić skuteczność deklarowanej formy współpracy 
pozafinansowej;  
Aktualnie do dyspozycji NGO są lokale z zasobu miasta Katowice, które 
nie znalazły nabywcy po dwukrotnym przetargu; lokale te są często w 
bardzo złym stanie technicznym, a NGO nie dysponują dodatkowymi 
środkami finansowymi, by wyłożyć je na remont/modernizację i 
jednocześnie zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 
 
Uzasadnienie: 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii zawnioskowało o 
przyznanie większego, dostępnego lokalu na działalność realizowaną na 
rzecz mieszkańców Katowic: 

 zakres realizowanych zadań: szeroki program terapeutyczny w 
zakresie zwalczania narkomanii skierowane do mieszkańców 
naszego miasta – wsparcie osób i ich rodzin: 2 grupy dla osób 
uzależnionych, 1 grupa dla rodziców oraz bieżące konsultacje 

Propozycja nie dotyczy zmiany zapisów w treści Programu; odnosi się do wzmocnienia 
skuteczności deklarowanej formy współpracy pozafinansowej -  

Stanowisko Wydziału Budynków i Dróg:  

Lokale użytkowe stanowiące zasób miasta Katowice usytuowane są w części w 
budynkach o znacznym stopniu zużycia technicznego 
i funkcjonalnego. Część lokali  nie spełnia kryterium dostępności (w zakresie braku 
barier architektonicznych w obrębie budynku lub lokalu), o którym mowa w ustawie z 
dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 962 ze zm.). Adaptacja takich lokali na działalność statutową wymaga 
więc poniesienia nakładów finansowych, których ciężar spoczywa na użytkowniku 
lokalu.  
Działalność organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych wynikających ze 
strategii Miasta jest obszarem istotnym społecznie, wymagającym uwagi i wsparcia 
finansowego.  
Podkreślić należy, że wychodząc naprzeciw organizacjom pozarządowym w 
Zarządzeniu Nr 2252/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14.11.2018 r. w sprawie 
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice 
zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
wprowadzono uregulowania, które w sposób preferencyjny traktują tę grupę 
podmiotów w zakresie opłat 
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indywidualne; 

 aktualnie dysponują: mały lokal w kamienicy niedostępny dla osób 
z niepełnosprawnościami (1 pomieszczenie na spotkania grupowe + 
1 małe biurowe). 

PTZN otrzymał kolejną odmowę w sprawie przyznania innego lokalu z 
zasobu miasta Katowice  - brak odpowiedniego lokalu. 

w okresie adaptacji (1,00 zł/m2 oraz opłaty niezależne od wynajmującego w przypadku 
lokali, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta), jak i w okresie 
najmu (zwykłe koszty utrzymania nieruchomości podwyższone o 20%) oraz w okresie 
użyczenia (wyłącznie zwykłe koszty utrzymania nieruchomości).  
Niezależnie od powyższego Miasto (KZGM) dysponuje ograniczonymi środkami 
finansowymi, które w pierwszej kolejności przeznaczane są na remonty lokali 
mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych ujętych na listach przydziałów oraz 
oczekujących na lokale zamienne z tytułu konieczności opuszczenia dotychczasowego 
miejsca zamieszkania z uwagi na usytuowanie w budynkach o złym stanie technicznym, 
przeznaczonych do wyburzenia, remontu kapitalnego, modernizacji (w tym 
energetycznej – wymagające zmiany sposobu ogrzewania celem dostosowania do 
„ustawy antysmogowej”) lub na cele inwestycyjne, jak również na remonty budynków 
mieszkalnych, celem utrzymania ich w stanie niepogorszonym.  
Wydział rozpatrując wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie lokali 
użytkowych dokonuje analizy pod kątem zakresu koniecznych robót adaptacyjnych w 
lokalu w kontekście planowanej działalności i możliwości finansowych danej 
organizacji. Ponadto tut. Wydział przekazuje Wydziałowi Polityki Społecznej półroczne 
oraz roczne sprawozdania z realizacji „Programów współpracy miasta Katowice z 
organizacji pozarządowymi” w zakresie pomocy w pozyskaniu lokali na działalność 
statutową organizacji pozarządowych, z których to sprawozdań jednoznacznie wynika, 
że Miasto sukcesywnie realizuje potrzeby organizacji pozarządowych w powyższym 
zakresie. 
Tut. Wydział udostępnia na rzecz ww. organizacji  również lokale użytkowe, które 
kwalifikują się do objęcia w najem w drodze postępowania przetargowego (nie 
przeszły dwukrotnej procedury przetargowej). W oparciu o prośbę organizacji 
pozarządowej tut. Wydział występuje z wnioskiem do resortowego Wiceprezydenta 
Miasta Katowice o udzielenie zgody na wyłączenie lokalu z przetargu i oddanie 
organizacji w najem na preferencyjnych warunkach.  
 
Nawiązując do kwestii przyznania nowego, większego niż dotychczas lokalu 
użytkowego dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddziału w 
Katowicach informuję, że tut. Wydział poszukuje odpowiedniego lokalu dla 
przedmiotowej organizacji.  
Towarzystwo złożyło w marcu br. wniosek o przyznanie dwóch lokali użytkowych 
usytuowanych w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 6 z przeznaczeniem na 
siedzibę i prowadzenie działalności statutowej. Wnioskodawca pismem z dnia 
04.05.2022 r. został poinformowany, że przedmiotowy budynek posiada nieusuwalne 
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bariery architektoniczne, które uniemożliwiają poruszanie się w jego obrębie osobom z 
niepełnosprawnościami.  
Nie zostało zatem spełnione kryterium dostępności, wymagane w przypadku 
prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców, wynikającej ze statutu organizacji (m. 
in. prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnych i rodzinnych, grup wsparcia dla 
rodziców, grup edukacyjno-motywujących dla uzależnionych oraz prowadzenie 
warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień).  
Powyższe stanowisko potwierdziła opinia służb technicznych Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Tym samym tut. Wydział był zmuszony, w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie dostępności, negatywnie 
zaopiniować najem przedmiotowych lokali. Jednocześnie tut. Wydział doceniając 
ważny społecznie profil działalności Towarzystwa zobowiązał się do dalszej weryfikacji 
posiadanego zasobu wolnych lokali użytkowych w kontekście jego potrzeb odnośnie do 
lokalizacji i powierzchni lokalu oraz dostępności, wymogów prawa budowlanego i 
ochrony przeciwpożarowej i w ramach tej weryfikacji wytypował lokale użytkowe, 
które potencjalnie mogą być przedmiotem najmu/użyczenia, po wcześniejszym ich 
zaopiniowaniu  przez służby techniczne KZGM w Katowicach.  
Nadmieniam jednocześnie, że zasób lokali użytkowych, jakim dysponuje miasto 
Katowice, a który mógłby być potencjalnie wskazany organizacjom pozarządowym 
realizującym zadania publiczne, jest również ograniczony z uwagi na status prawny – 
do najmu winny być kierowane wyłącznie lokale stanowiące własność gminną w 
związku z ewentualnie możliwym zaangażowaniem środków publicznych. 
 
Informacje Referatu V Wydziału Polityki Społecznej odnośnie działalności PTZN. 

 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach jest od przeszło 
20 lat jednym z głównych realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to 
organizacja zatrudniająca wykwalifikowany personel, wyspecjalizowany w terapii osób 
uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Już od paru lat z 
powodzeniem realizuje projekt pod nazwą „Poradnia dla osób używających i 
uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz współuzależnionych” dotowany ze 
środków budżetu miasta Katowice. Rozlicza się zawsze rzetelnie i bez zastrzeżeń, a 
wieloletnia współpraca pokazuje, że działalność organizacji jest niezbędna w walce z 
uzależnieniami na terenie Katowic. Działania prowadzone przez Towarzystwo są 
zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
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Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg poinformował, że generalnie nie 
wie na jakiej zasadzie można to wzmocnić, ponieważ aktualnie sytuacja jest taka, że 
miasto dysponuje lokalami gminnymi w zdecydowanej większości w budynkach 
mieszkalnych albo mieszkalno-użytkowych.  
Kiedy zwalnia się lokal i nowy oferent próbuje zmienić sposób użytkowania to wpada 
w pułapkę prawną polegająca na tym, że lokal użytkowy należy dostosować do 
odpowiednich wymogów, które są bardzo drogie, dlatego najlepiej jest trzymać stałego 
najemcę, bo może się okazać, że zmiana działalności w tym lokalu jest nieopłacalna, a 
inwestycja trudna do zrealizowania. Miasto nie inwestuje w to, a cześć wspólna, jej 
dostosowanie, jest obowiązkiem wspólnoty, która nie podejmie takich działań. Koszty 
zaadaptowania lokalu zaczynają wzrastać drastycznie.  
Po drugie budynki mieszkalne mają daną powierzchnię, a wiele organizacji wymaga 
odpowiedniego lokalu w kontekście układu pomieszczeń, dostępności, likwidacji barier 
architektonicznych, w tych budynkach nie zawsze jest możliwość odpowiedniego 
zaadaptowania pomieszczeń. Większych budynków jest mało i są z reguły już 
zaadaptowane. Każdy lokal należy przemyśleć pod względem funkcjonalnym.  
W  kwestii wsparcia organizacji przede wszystkim należy zwrócić uwagę na realia w jakich 
żyjemy. Zgodnie z zarządzeniem Pan Prezydent może wyłączyć dany obiekt, budynek z 
przetargu i przeznaczyć go na działalność organizacjom, przykład pierwszy sklep socjalny 
na Tysiącleciu. Zawsze cel uświęca środki, ale jest kwestia funkcji jakie miasto może 
zapewnić lokalnej społeczności. Rzeczywistość jaka jest wynika z zasobów, jakim miasto 
aktualnie dysponuje, a problemy wynikają tylko i wyłącznie z potrzeby dostosowania 
budynków, a ilość obiektów jest niestety ograniczona.  
 

Członek Rady Pan Dawid Kamiński zapytał czy z punktu widzenia prawnego lokal, którym 
dana organizacja byłaby interesowana, ale nie byłby on dostosowany do tych wymogów to 
czy ten podmiot może wnioskować o ten lokal z zastrzeżeniem, że sam go dostosuje? 
 

Pan Roman Buła odpowiedział, że tak, ale mówimy o sytuacjach, w których fizycznie nie 
ma możliwości wykonania zmian.  Wchodząc w to trzeba mieć pewność, że nakłady 
poniesione przez organizację nie pójdą na marne albo nie zostanie to zablokowane przez 
konkretne przepisy prawa 

6 W § 7 Współpraca pozafinansowa w ust. 1 pkt 4 jest mowa o 
promowaniu działalności organizacji pozarządowych poprzez realizację 
programów informacyjno-telewizyjnych 
 

Propozycja nie dotyczy zmiany zapisów w treści Programu. 

Pytania dotyczą udzielenia dodatkowych informacji w zakresie jednego z punktów 
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1) czy oprócz umowy Wydziału Promocji z telewizją COM.TV jest 
możliwość promowania działalności organizacji poprzez inne firmy 
współpracujące z Wydziałem w Tym zakresie? 

2) jakie należy spełnić warunki, by NGO miały równy dostęp do 
promowania ich działalności/wydarzeń poprzez realizację 
programów informacyjno-telewizyjnych 

Programu realizowanego w ramach współpracy pozafinansowej 

Stanowisko Wydział Promocji:  

1) WP we wskazanym zakresie tj. realizacja programów informacyjno-telewizyjnych 
współpracuje obecnie tylko z telewizją COM.TV. 

2) W ramach współpracy z telewizją COM.TV, Wydział Promocji ma możliwość zlecenia 
ograniczonej ilości materiałów w każdym tygodniu. Wydział Promocji jest otwarty na 
promowanie działalności/wydarzeń NGO, natomiast możliwości promowania 
uzależnione są od natężenia wydarzeń w danym okresie. 

Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Pani Marta Chmielewska Naczelnik Wydziału Promocji przekazała, że aktualnie 
współpracy z telewizją COM.TV jest najtańsza opcją.  
Druga sprawa to współpraca NGO-sów z COM.TV – ostatnio wpłynęły 4 wnioski o to, aby 
telewizja pojawiła się na imprezach, niestety nie zawsze jest taka możliwość. Wystarczy 
jednak wysłać maila kiedy telewizja ma się pojawić, na jakiej imprezie, podać osobę do 
kontaktu. 
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska zapytała czy gdzieś na stronie internetowej 
urzędu miasta, w szczególności w zakładce NGOs jest informacja, że organizacje mogą się 
kontaktować w sprawie nagrań telewizyjnych? 
 

Sekretarz Rady Pani Agnieszka Lis odpowiedziała, że tak jest taka informacja na stronie 
Katowice.eu w zakładce dla NGO, gdzie dokładnie opisano zasady promowania działalności 
NGO poprzez różne kanały komunikacji dostępne w UM Katowice – link: 
https://bit.ly/3T8zKmW  

7 W § 8 pkt 1) w zadaniu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 
i osób, ppkt a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania: 

1) uwzględnić realizację ogrzewalni dla osób bezdomnych 
2) zwiększyć aktywność streetworkerów 

Uwzględniono częściowo – streetworkerzy zwiększą aktywność w ramach działalności 
Sekcji ds. Bezdomnych MOPS Katowice.  

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej 
W ocenie WPS placówki dla osób bezdomnych działające na terenie miasta Katowice, 
w pełni zaspokajają potrzeby w tym zakresie.   

W listopadzie 2020 r. otwarte zostały dwie nowe noclegownie dla bezdomnych 
mężczyzn przy ul. Obrońców Westerplatte 134 A i 134B, posiadające łącznie 80 miejsc 
noclegowych (po 40 na każdą z noclegowni). Ponadto działa noclegownia przy ul. 

https://bit.ly/3T8zKmW
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Brackiej 18, która również dysponuje 40 miejscami noclegowymi oraz schronisko dla 
bezdomnych przy ul. Dębowej 23, które posiada 50 miejsc całodobowego pobytu.  

We wszystkich placówkach dostępne są wolne miejsca.  

Ponadto prowadzona jest w sposób ciągły działalność w zakresie streetworkingu, która 
pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji i pomoc dla osób bezdomnych 
przebywających w miejscach niemieszkalnych. 

2) MOPS Katowice 
Streetworking w środowisku osób bezdomnych jest formą pracy socjalnej z osobą 
bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej, czyli w środowisku 
jej przebywania, na jej zasadach, w jej tempie i w oparciu o plan, który zaakceptowała.  
Na terenie miasta Katowice szacuje się, że przebywa od 100 do 150 osób bezdomnych, 
które przebywają w pomieszczeniach niemieszkalnych. Streetworking wpływa 
korzystnie na zmniejszenie skali bezdomności ulicznej oraz na udoskonalenie 
istniejącego systemu pomocy społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością. Streetworking stwarza możliwości zwiększonego, skutecznego 
monitorowania zjawiska bezdomności. Streetworking w środowisku osób bezdomnych 
jest skuteczną formą działań przede wszystkim dlatego, że streetworkerzy 
współpracują z wieloma instytucjami państwowymi między innymi organizacjami 
pozarządowymi, Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz Służbą Ochrony 
Zdrowia. Rekomenduje się pracę streetworkerów w strukturach Działu ds. Osób 
Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  
Ponadto Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach planuje 
realizację projektu „Wychodzimy na prostą! Centrum Usług Socjalnych dla osób 
bezdomnych” W ramach utworzonego Centrum Usług Socjalnych będzie 
funkcjonować łaźnia, jadłodajnia oraz punkt doraźnej pomocy medycznej dla osób 
bezdomnych. Planuje się również zaangażowanie następującego personelu mającego 
na celu poprawę funkcjonowania osób z problemem bezdomności: streetworkerów 
(min. 2 etaty), asystentów osoby bezdomnej (2 etaty), psychologa, terapeuty 
uzależnień, pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych. 

 

Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - jeśli chodzi o pomoc bezdomnym to 
sytuacja jest stabilna, nie przybywa osób bezdomnych, otwarte zostały dwie nowe 
noclegownie przy ul. Obrońców Westerplatte, są to dwie duże placówki łącznie dla 80 
osób, o wysokim standardzie. Dotychczasowa baza noclegowa jest wystarczająca, dlatego 
nie tworzy się dodatkowych ogrzewalni. Zauważono, że osoby bezdomne szanują ten 
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wyższy standard, potrafią się z tej usługi cieszyć i dostosować swoje funkcjonowanie. 
 

Przewodniczący Rady Pana Jerzy Woźniak dodał, że wszelkie obawy co do lokalizacji tych 
noclegowni były błędne, obecność bezdomnych nie powoduje żadnych problemów. 
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech kontynuowała, że to umiejscowienie 
jest bardzo dobre. Drugi punkt dotyczący streetworkingu świadczony on jest przez jedną 
organizację pozarządową Towarzystwo św. Brata Alberta, a także częściowo przez MOPS 
we współpracy ze Strażą Miejską. Planowany jest w następnym roku przez MOPS duży 
program streetworkingu do osób bezdomnych.  

8 W § 8 pkt 7) w zadaniu: działania na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami dopisać dodatkowe podzadanie: 
f) opieka wytchnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów 
Propozycja zgłoszona zarówno przez Centrum Organizacji 
Pozarządowych jako zadanie, które powinno być realizowane jako 
standardowa usługa w mieście – metropolii. COP na bieżąco otrzymuje 
informacje o potrzebie zapewnienia usługi w tym zakresie. 
Propozycję zgłosił też Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy  jest wielospecjalistyczną placówką zapewniającą opiekę 
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną 
niepełnosprawnością od 0 do 25 roku życia. 
Problem zgłoszony przez OREW Giszowiec: 
Z uwagi na fakt, że wiele osób będących pod opieka OREW już dawno 
przestało być „dziećmi”, a ich rodzice starzeją się wraz z nimi, 
proponują rozszerzenie opieki dziennej o opiekę wytchnieniową, która 
przydałaby się zwłaszcza opiekunom pojedynczym, czyli tam gdzie żyje 
tylko 1 rodzic. 
Propozycja: 
W ramach środków PFRON można pozyskać środki finansowe do 6 mln 
zł, które umożliwiłyby nawet budowę kompleksowego budynku – 
warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie gruntu lub przekazanie 
działki wraz z budynkiem, który zostałby dostosowany do stworzenia 
warunków, by stale zapewniać opiekę wytchnieniową;  
w ramach środków PFRON można też pozyskać środki na dostosowanie 
mieszkań pełniących funkcję mieszkań opieki wytchnieniowej. 

Nie uwzględniono. 

Zadanie realizowane w ramach działalności MOPS Katowice. Realizacja zadania w 
kolejnych latach jest uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych. 

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej, w tym Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z 
Niepełnosprawnościami 
Miasto Katowice realizuje opiekę wytchnieniową.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na realizację Programu „Opieka 
wytchnieniowa” edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie: pobytu 
dziennego i pobytu całodobowego.  
W związku z aktualną sytuacją finansową miasta (sytuacja wynikającą z nowego ładu) 
miasto stara się maksymalnie wykorzystywać środki zewnętrzne do realizacji nowych 
zadań. W kolejnych latach planowane jest dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na ten cel w ramach ogłaszanych konkursów. Ponadto aktualnie miasto nie dysponuje 
wolnymi budynkami, których dostępność i stan techniczny pozwalałyby na oddanie w 
użytkowanie organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na realizację zadań opieki 
wytchnieniowej. 
 
Informacje szczegółowe na temat realizacji opieki wytchnieniowej w 2022 r. 
MOPS Katowice pozyskał środki na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego w formie: 
- pobytu dziennego  
- pobytu całodobowego 
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1. Pobyt dzienny w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” przeznaczony jest dla 
20 osób z niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci i osób dorosłych w wymiarze 240 
godzin na rok, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z możliwością 
wskazania osoby, która świadczy usługę opieki wytchnieniowej.  
W ramach pobytu dziennego usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, co pozwala na zapewnienie wsparcia 
rodzicom/opiekunom, odciążając ich w całodziennej opiece nad osobą 
niepełnosprawną, zapewniając im przerwę wytchnieniową. Opieka wytchnieniowa 
realizowana jest w formie indywidualnych spotkań. W ramach pobytu dziennego 
realizowane jest wsparcie polegające na spędzaniu wspólnego czasu w formie gier, 
zabaw i spacerów, ćwiczeń ogólnorozwojowych, treningów umiejętności społecznych i 
zaradności życiowej oraz zajęciach dot. dbania o higienę osobistą.  
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca z pobytu dziennego skorzystało 18 osób w tym 
14 osób dorosłych i 4 dzieci.  
Wykonano 1571 godzin usług opieki wytchnieniowej.  
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację 
Programu to 31 034,26 zł. Pozostałe dwie umowy na realizację usługi opieki 
wytchnieniowej są zakontraktowane i  zostaną podpisane w miesiącu lipcu.  

2. Pobyt całodobowy w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" przeznaczony jest dla 
20 osób z niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci i osób dorosłych, i pozwala na 
zapewnienie wsparcia rodzicom/opiekunom odciążając ich w całodobowej opiece nad 
osobą niepełnosprawną, zapewniając im opiekę wytchnieniową przez 14 dni.  Pobyt 
całodobowy odbywa się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez 
opiekuna prawnego/członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej.  
W trakcie trwania turnusu rodzice/opiekunowie dysponują wolnym czasem własnym, 
który mogą przeznaczyć min. na wyjazd, rehabilitację lub odpoczynek.  
W ramach pobytu realizowane są zadania związane z codziennym funkcjonowaniem, 
pomoc w podstawowych czynnościach domowych i pielęgnacyjnych oraz spędzanie 
wspólnego czasu w formie gier, zabaw i zajęć edukacyjnych.  
Celem pobytu jest poprawa jakości życia, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, 
kompensowanie braków oraz pomoc w czynnościach edukacyjnych.  
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca z pobytu całodobowego skorzystało 6 osób, a 
łączny koszt realizacji usługi wyniósł 50 192,56 zł. Pozostałe usługi są zakontraktowane 
i zostaną zrealizowane w miesiącach od lipca do października zgodnie z 
zapotrzebowaniem wskazanym przez rodzinę osoby niepełnosprawnej. 

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
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Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach planuje 
realizację projektu w przyszłych latach. Jednak realizacja Programu ,,Opieki 
wytchnieniowej” z Funduszu Solidarnościowego będzie uzależniona od ogłoszenia 
konkursu. 

 
Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - co do opieki wytchnieniowej i osób z 
niepełnosprawnościami to tutaj w uwagach opisane zostało szeroko jak korzystamy i ile 
miejsc zostało stworzonych, m.in. dzienny pobyt, opieka wytchnieniom dla 20 osób 
z niepełnosprawnościami przy ul. Francuskiej, w pełni wyposażony obiekt na ten moment 
ponad 1,5 godzin opieki wytchnieniowej.  
Również opieka wytchnieniowa dla 20 osób z niepełnosprawnościami w formie turnusów, 
jeden cel to opieka wytchnieniom, czyli czas na zajęcie się sobą, leczenie - sanatoria czy 
wypoczynek, a z drugiej strony młodzież z niepełnosprawnościami - trenuje swoje 
umiejętności do samodzielnego gospodarowania i tutaj też planowane jest rozszerzenie 
działań i aplikowanie o fundusze europejskie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Krzysztof Hołyński zapytał czy dałoby się 
infrastrukturalnie zdobyć środki na budowę miejsca, hostelu, gdzie ta opieka 
wytchnieniowa mogłaby być prowadzona, teraz jest to w mieszkaniu lub miejscu 
wyznaczonym przez osobę, brakuje w Katowicach takiego miejsca, gdzie  opieka 
wytchnieniom mogłaby być prowadzona poza miejscem zamieszkania.  
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech odpowiedziała, że koszty takiej opieki 
są przerażające, to jest ponad 10 tys. zł miesięczne. Rok 2023 będzie kolejnym rokiem, 
kiedy nie da się tego zrealizować ze względów finansowych. 
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska przekazała, że organizacja pozarządowa nie ma 
potencjału do tego, by zawnioskować o kilka milionów złotych na adaptację obiektu 
i pozyskiwać stałe środki na utrzymanie tego obiektu. Może warto w ramach przyszłej 
perspektywy zaplanować przez miasto wyposażenie czy modernizację takiego obiektu ze 
środków unijnych także na prowadzenie tego obiektu. 
 

Przewodniczący Rady Pana Jerzy Woźniak dodał, że jeśli miasto pozyska i nawet to zrobi 
to jest potrzebna trwałości obiektu, przy 4-5 osobach to koszty są w graniach 50 tys. 
złotych. Ze środków miasta nie ma najmniejszej szansy żeby to zrobić, ze środków 
zewnętrznych jak najbardziej. 
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Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska dodała, że jeśli byłoby takie dofinansowanie to 
warto później zrobić spotkanie i tak skonstruować projekt, żeby z zachowaniem trwałości 
nie było problemu.  
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech odpowiedziała, że sprawa nie jest 
łatwa, ale temat jest otwarty, nie da się do minimum tej usługi doprowadzić, bo te osoby 
potrzebują pełnej opieki. 
 

Pani Bożena Michałek Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
sprostowała wypowiedź OREW, że na opiekę wytchnieniową nie ma tak dużej puli 
środków, tylko na wspomaganie społeczności mieszkaniowej i to są środki z PFRON z 
programu Samodzielność, Aktywność, Mobilność - jest to zadanie dedykowane 
organizacjom pozarządowym. 

9 W § 8 pkt 8) w zadaniach z zakresu kultury dopisać dodatkowe 
podzadanie konkursowe/pozakonkursowe: 
h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i dziedzictwa 
narodowego 

Uwzględniono - bez konieczności rozszerzania zadań; zadanie może być realizowane w 
ramach istniejących już zadań zlecanych NGO w obszarze kultury  

Stanowisko Wydział Kultury 

WK nie widzi konieczności tworzenia nowego zadania publicznego „podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego”, ponieważ tego rodzaju zadania  
mogą być realizowane w ramach istniejących już rodzajów zadań publicznych, takich jak 
Inicjatywy Kulturalne, czy Edukacja Kulturalna, w której zawarta jest również Edukacja 
Regionalna 

10 W § 8 pkt 11) w ramach zadania promocja i organizacja wolontariatu, 
proponuje się stałe współdziałanie miasta Katowice z NGO polegające 
na: 
 

 opracowaniu i wprowadzeniu strategii wolontariatu obejmującej: 
a) utworzenie bazy danych osób zainteresowanych wolontariatem na 

terenie Katowic 
b) utworzenie bazy koordynatorów wolontariatu na terenie miasta 

Katowice - osoby posiadające doświadczenie i kompetencje do 
koordynowania działań wolontariuszy 

c) utworzenie klubów wolontariatu w szkołach i sposobów na 
docieranie do wszystkich szkół na terenie Katowice 

d) opracowanie sposobu postępowania przy działaniach "nagłych" - 
ścieżkę przekazywania informacji, osoby kontaktowe 

Nie uwzględniono. Brak możliwości finansowych w budżecie miasta Katowice. 

Stanowisko - Wydział Polityki Społecznej: 

Propozycja zasadna, jednak z uwagi na trudną sytuację finansową miasta Katowice brak 
możliwości rozszerzenia działań w ramach istniejącego zadania promocja i organizacja 
wolontariatu  
Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Członek Rady Pan Dawid Kamiński zapytał czy dałoby się zrealizować takie rzeczy, które 
nie wymagają dużych nakładów, typu utworzenie bazy osób zainteresowanych 
wolontariatem? 
 
Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech odpowiedziała, że to też wymaga 
pewnych kosztów dlatego, że musi być osoba, która musi się tym zajmować, są to bardzo 
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e) realizacje działań stałych np. pomoc seniorom czy wolontariacką 
wymianę umiejętności 

 wprowadzeniu systemu promocji wolontariatu poprzez: 
1. rywalizację szkolnych klubów wolontariatu z nagrodami 
2. konkurs na najlepszego wolontariusza 
3. "legitymację wolontariusza" z bonusami i np. wejściówkami na 

imprezy organizowane przez Miasto Katowice w podziękowaniu za 
zaangażowanie w danym roku 

 szkoleniach dla pracowników i współpracowników UM z zakresu 
współpracy z wolontariuszami  

a) podstawy prawne, prawa i obowiązki wolontariusza i organizatora 
wolontariatu 

b) propagacja wiedzy jak współpracować z wolontariuszami aby nie 
zniechęcać ich do dalszych działań 

c) uświadomienie ludziom jak działa wolontariat 
 
Uzasadnienie: 
Sytuacja związana z wojną w Ukrainie pokazała ogrom pracy związany z 
organizacją wolontariatu w mieście Katowice, jednocześnie pokazując 
potencjał jaki niesie usystematyzowanie tego tematu. 
Stowarzyszenie RCW bez wsparcia ze strony UM Katowice udało się 
zorganizować przeszło 600 osób działających wolontariacko w ciągu 2 
tygodni od wybuchu wojny.  
Największym problemem jest brak stałej kadry, która mogłaby 
poświęcić 100% czasu na koordynację tych działań - wszyscy 
koordynatorzy wolontariatu działali "po godzinach" poza swoimi 
normalnymi zobowiązaniami zawodowymi. 
Dlatego by sprawnie realizować działania wolontariackie o charakterze 
akcyjnym i długoterminowym warto skorzystać z potencjału, którym 
dysponują Katowice w postaci utrzymania biura wolontariatu RCW 

angażujące zadania, nie da się niczego zrobić bezkosztowo. 
 
Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska dodała, że jeśli wolontariusz zgłasza się do bazy 
to on czeka do kilku dni na odpowiedz do jakiego zadania zostanie przypisany i tworzenie 
bazy, która nie jest moderowana przez kogoś powoduje pretensje wolontariuszy, bo te 
osoby zgłaszają się do określonych inicjatyw. 
 

11 W § 8 w zadaniu 12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, dopisać podzadanie: 
e) integracja wspólnot w dzielnicach miasta, w szczególności 
prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich 

Nie uwzględniono  

Zadanie realizowane dotychczas w ramach partnerstw projektowych z organizacjami 
pozarządowymi finansowane ze środków EFS 

Realizacja zadania w kolejnych latach jest uzależniona od pozyskania środków 



20 

 

finansowych w ramach perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 

Stanowisko Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Katowicach: 

 

Wyrażamy chęć utrzymania współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji 
programów aktywności lokalnej w latach kolejnych, jednak aktualnie brak jest 
konkretnych terminów rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE 2021 – 2027, a tym samym istnieje ryzyko nieotrzymania 
dofinansowania. 

12 W § 8 pkt 13) w zadaniu z zakresu edukacji, oświaty i wychowaniu 
zmodyfikować brzmienie zadań istniejących – propozycja po zmianie:  
 

b) edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do 
poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej  
c) prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i 
osiągnięcia 
współczesnej nauki 

propozycja dodania podpunktu d): 
d) edukacja obywatelska w szkołach, w tym dotycząca działalności 3 

sektora w Katowicach 

Uwzględniono częściowo. 

1. Nie uwzględniono w zakresie punktów b) i c) - brak możliwości finansowych w 
budżecie miasta Katowice. 

2. Uwzględniono  w zakresie punktu d) - jednocześnie realizacja nowego zadania 
uzależniona jest od zabezpieczenia środków w budżecie miasta Katowice 

Stanowisko Wydziału Edukacji i Sportu:  

Odnośnie modyfikacji brzmienia istniejących zadań z zakresu edukacji, oświaty i 
wychowania 

 

1. w odniesieniu do ogłaszanych już konkursów w obszarze edukacji, oświaty i wychowania 
odbiorcami działań są dzieci i młodzież; w związku z powyższym jako Wydział już 
realizujący takie zadanie w odniesieniu do grupy dzieci i młodzieży, nie czujemy się 
uprawnieni, aby decydować czy należy to zadanie rozszerzyć i realizować w ramach 
konkursów ogłaszanych przez inne Wydziały. 
 
2. dodanie podpunktu d) edukacja obywatelska w szkołach, w tym dotycząca działalności 3 
sektora w Katowicach - opiniujemy tę propozycję pozytywnie, natomiast ostateczna 
decyzja o wdrożeniu nowego zadania będzie zależeć od sytuacji finansowej budżetu 
Miasta w 2023 r. 

13 W § 8 pkt 19) w zadaniu: działalność na rzecz integracji cudzoziemców 
dopisać dodatkowe podzadania:  
b) wsparcie cudzoziemców i ich rodzin oraz ich integracja społeczna, 
zawodowa, kulturalna ze środowiskiem lokalnym 

Nie uwzględniono.  

Brak środków finansowych w budżecie miasta Katowice. Zadanie częściowo realizowane 
przez jednostki miejskie. 
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c) edukacja międzykulturowa, rozwój dialogu międzykulturowego i 
wzajemnego szacunku 
d) nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w 
rozproszonej lokalizacji 
Zgłoszenie ze strony Centrum Organizacji Pozarządowych oraz 
organizacji, która w ostatnim okresie współtworzyła Społeczne Centrum 
Pomocy Uchodźcom w Katowicach 
 
Działania szczegółowe proponowane przez Fundację Index do 
Przyszłości: 
1. Działania poszerzające aktualną działalność naszego klubu Twierdza 

Seniora o integrację i ofertę dla seniorów z Ukrainy, mieszkających 
w akademikach przy ul. Franciszkańskiej w Ligocie-Panewnikach 
(lub w innej lokalizacji w okolicy): 

 Wtorki i czwartki – gimnastyka dla seniora z instruktorką i 
fizjoterapeutką w Sali wielofunkcyjnej w MOSIR ORW Zadole 

 Dodatkowe zajęcia integracyjne dla seniorów z Ukrainy z grami i 
zabawami, rozwijającymi procesy mentalne, zapobiegające 
demencji oraz zajęciami manualnymi i rękodziełem 

 Możliwość organizacji wyjść nie tylko dla seniorów z klubu Twierdza 
Seniora, ale i dla seniorów z Ukrainy 

2. Rozszerzenie działalności klubu Twierdza Seniora w Ligocie-
Panewnikach na cały rok (od początku stycznia do końca grudnia) 
lub możliwość stworzenia dodatkowej grupy – z uwagi na potrzeby: 
duże zainteresowanie wśród seniorów (cały czas długą listę 
rezerwową) oraz dołączenie seniorów z Ukrainy  

3. Bezpłatne konsultacje psychologiczne w języku polskim i 
ukraińskim w naszym Centrum Integracji Międzypokoleniowej 
Bezpieczna Twierdza – dla osób dotkniętych wykluczeniem 
społecznym: seniorów z Ligoty-Panewnik i okolic, seniorów z 
Ukrainy, rodziców/opiekunów podopiecznych naszej świetlicy 

Stanowisko: 

1) Wydział Edukacji i Sportu  
 

Zaproponowane zadania nie wpisują się ramy konkursów edukacyjnych, a zbieżność 
jednego z nich tj.: edukacja międzykulturowa, rozwój dialogu międzykulturowego i 
wzajemnego szacunku, z zadaniami realizowanymi  w ramach konkursu pn.: ,,Edukacja 
antydyskryminacyjna której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i 
prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej 
uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych” istnieje 
jedynie na poziomie treści merytorycznych, natomiast inna jest grupa odbiorców obu 
zadań.  
W przypadku zaproponowanego przez wnioskodawcę zadania są nimi dorośli, 
natomiast w odniesieniu do ogłaszanych już konkursów w obszarze edukacji, oświaty i 
wychowania odbiorcami działań są dzieci i młodzież.  
W związku z powyższym jako Wydział już realizujący takie zadanie w odniesieniu do 
grupy dzieci i młodzieży, nie czujemy się uprawnieni, aby decydować czy należy to 
zadanie rozszerzyć i realizować w ramach konkursów ogłaszanych przez inne Wydziały. 

 

2) Wydział Polityki Społecznej, w tym Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych. 

 

Proponowane zadania wpisują się w aktualne potrzeby naszego miasta, w którym 
schronienie znaleźli obywatele Ukrainy uciekający przez wojną.  
W minionych miesiącach szereg organizacji pozarządowych swymi działaniami 
kierowanymi do mieszkańców Katowic objęło również osoby z Ukrainy dbając o 
integrację ze środowiskiem lokalnym. 
Zadania wpisują się w kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Katowice na 
rok 2023. Ujęto je również w rekomendacjach w zakresie wyzwań stanowiących 
podstawę aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.  
Jednocześnie niestabilna sytuacja finansowa Miasta Katowice uniemożliwia dopisanie 
nowego zadania do projektu Programu. W przypadku uruchomienia dodatkowych 
środków przez administrację rządową zadanie mogłoby być zlecone organizacjom 
pozarządowym przez tutejszy samorząd na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy czym tryb postępowania o 
udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego 
zadania określa, byłby określony w drodze zarządzenia lub uchwały.  
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3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy, fakt, 
że wielu z nich deklaruje chęć związania się na dłużej z miastem Katowice, a 
dodatkowo obserwując zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy 
w działania na rzecz łagodzenia negatywnych skutków kryzysu uchodźczego, ważne 
wydaje się być wspieranie wszelkich propozycji rozwiązań zmierzających do rozwoju 
polityki integracyjnej na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem 
angażowania organizacji pozarządowych jako tych dysponujących potencjałem 
własnym oraz wolontariuszy.  
W związku z powyższym sugerowana zmiana wydaje się być zasadną i znajduje 
potwierdzenie w potrzebach związanych z aktualną sytuacją w mieście.  
Jednakże tutejszy Ośrodek nie ma możliwości finansowego wsparcia powyższych 
zadań w ramach swojej działalności, gdyż integracja cudzoziemców realizowana jest 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zawartego z cudzoziemcem 
Indywidualnego Programu Integracji 

 
Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała, że podstawowa 
zasada to pomaganie cudzoziemcom, w ostatnim okresie - w szczególności Ukraińcom, 
przy bardzo szerokim wsparciu organizacji pozarządowych. W tym zakresie jest to zadanie 
rządowe finansowane przez wojewodę, po drugie jest specustawa i nie wiadomo jak ta 
przyszłość legislacyjna będzie wyglądała, dlatego nie dopisujemy na razie tych działań.  

14 W § 8 dopisać nowe zadanie: 

20) „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji”: 

a) działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie 
równości i różnorodności;  

b) wsparcie grup narażonych na łamanie praw człowieka;  
c) przeciwdziałanie przemocy motywowanej stereotypami i 

uprzedzeniami. 
d) utworzenie i prowadzenie centrów integracji wspierających osoby 

doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, 
orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, 

Uwzględniono częściowo – do istniejącego w Programie zadania: działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zostanie dopisane podzadanie: 
centrum wspierania integracji różnych grup społecznych 

Stanowisko Wydział Polityki Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych 

 

Propozycja zasadna. Istotą współczesnego życia miejskiego stanowią tolerancja i 
równouprawnienie. W mieście Katowice podejmowane/wspierane są działania w zakresie 
równego traktowania różnych grup społecznych, w tym mniejszości. 
Jednocześnie niestabilna sytuacja finansowa Miasta Katowice uniemożliwia dopisanie 
nowego zadania zgodnie ze zgłoszoną propozycją.  
 
Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 



23 

 

wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i 
narodowe  

Przewodniczący Rady Pana Jerzy Woźniak dodał, że już któryś raz mowa o tym, że mamy 
ograniczone środki finansowe, dlatego zadania nie będą ujęte w treści nowego programu. 
Niestety Nowy Ład  wprowadził nowe zasady, czyli miasto nie uczestniczy w PIT i CIT tak 
jak było do tej pory, tylko miasto dostaje co miesiąc dotacje i to według planu sprzed 2 lat, 
będą to środki na poziomie 170 mln złotych, dodatkowo 112 mln zł starty wynika ze 
zmniejszenia podatku do 12% - tylko w 2022 roku miasto będzie miało 280 mln zł mniej, w 
następnych latach będzie jeszcze gorzej, rząd chce zrobić wszystko, żeby scentralizować 
środki finansowe, czyli żeby to on decydował, gdzie daje środki, a samorządy będą miały 
coraz mniej możliwości.  
Wydziały zaczynają szukać oszczędności, minimalna płaca idzie w górę, pracownikom 
trzeba zwiększyć wynagrodzenia i w związku z tym będą ogromne cięcia w wydatkach. 
Środki będą pozyskiwane z funduszu odbudowy albo z funduszu pozyskanego z UNICEF. 
Nie ma co liczyć, że ze środków miasta uda się zrobić jakieś nowe działania.   

15 W § 10, pkt 2.3) wykreślić lub zmodyfikować mierniki efektywności: 

wykreślić: 

c) liczba zadań publicznych zleconych po raz pierwszy (cel 2, 3), 

d) ilość zgłoszonych i zrealizowanych wniosków o inicjatywę lokalną (cel 
3), 

i) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym (cel 6), 
k) liczba organizacji pozarządowych realizujących po raz pierwszy 
zadania publiczne zlecone przez Miasto Katowice (cel 7), 

wykreślić cel 7 w poniższym mierniku: 

e) liczba nowo zarejestrowanych organizacji w stosunku do ogólnej 
liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych (cel 4, 7), 

Uwzględniono  

16 W § 13 „Tryb powoływania i zasady działania Komisji Kon kursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” zmodyfikować 
brzmienie pkt 4: 

4. Ocena projektów odbywa się na podstawie kryteriów oceny 
zawartych w warunkach konkursowych, które wcześniej zaopiniowała 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. 
 
Uzasadnienie: 
Art. 41i. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w 

Nie uwzględniono. 
Z uwagi na fakt, że poszczególne wydziały są niezależne w zakresie terminów ogłaszania 
konkursów, proponuje się, by Rada bezpośrednio kontaktowała się z wydziałami  w 
przypadku chęci wglądu do przygotowywanych warunków konkursowych.  

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej 
Aktualnie warunki konkursowe akceptuje Naczelnik WPS i nadzorujący Wiceprezydent 
– WPS ogłasza najwięcej otwartych konkursów ofert spośród pozostałych 
realizatorów, w tym najwięcej z nich po 15 listopada danego roku, by jak najszybciej 



24 

 

szczególności: Propozycja zgodna z ustawą o działalności o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie: 
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym 
zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach 
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych 

przygotować rozstrzygnięcia konkursów (w listopadzie 2021 - 13 konkursów).  
Biorąc pod uwagę obieg dokumentów, który obejmuje m.in. służby finansowo-
księgowe, włączenie Rady do obiegu przesunęłoby termin ogłoszenia konkursów dla 
NGO, zwłaszcza, że IV kwartał to czas dużych obciążeń dla Rady, kiedy do 
zaopiniowania przekazywane są projekty uchwał przyjmuje różne programy/strategie 
na rok następny. 
WPS w każdym roku przygotowuje harmonogram ogłaszanych konkursów -  może go 
przesyłać też każdorazowo do Rady. 

 
2) Wydział Edukacji i Sportu 

Wydział Edukacji i Sportu stoi na stanowisku, iż nie ma konieczności opiniowania przez 
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach kryteriów oceny ofert 
zawartych w warunkach  konkursów ogłaszanych przez poszczególne wydziały. 
Zarządzenie Nr 2168/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w 
sprawie wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2022 r. reguluje te kwestie w sposób jasny i szczegółowy. 
Poszczególne wydziały dostosowują treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert-  w tym 
również kryteria oceny - do specyfiki i charakteru  ogłaszanych zadań publicznych. 
Ponadto, opiniowanie przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach kryteriów oceny ofert zawartych w warunkach konkursowych znacznie 
wydłużyłoby i utrudniło procedury ogłaszania konkursów m.in. ze względu na fakt 
zwoływania posiedzeń przedmiotowej Rady raz w miesiącu. 

 
3) Wydział Kultury 

WK nie wnosi uwag odnośnie zmodyfikowania brzmienia pkt 4 § 13 Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
 

Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Sekretarz Rady Pani Agnieszka Lis – poinformowała, że w 2021 roku WPS w połowie 
listopada ogłosił 13 konkursów i pytanie czy Rada chce opiniować wszystkie warunki 
konkursowe, w pierwszym kwartale Rada otrzymuje do zaopiniowania projekty uchwał 
przyjmujące sprawozdania za rok ubiegły, natomiast w czwartym kwartale do Rady trafiają 
projekty programów, strategii na rok następny, więc obciążenia Rady Pożytku w zakresie 
ich zadań podstawowych są dość spore.  
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech dodała, że pracy jest bardzo dużo, 
szczególnie w czwartym kwartale, kiedy wydziały tworzą budżety i dodatkowe zadania 
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sparaliżowałaby pracę Rady, szczególnie na niekorzyść NGOsów.  
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska powiedziała, że pewne konkursy nie zmieniają 
się co roku, ale może dobrze by było brać te konkursy partiami do opiniowania i jest to dla 
organizacji dużo bardziej ważne. 
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech zaproponowała, aby członkowie Rady 
sami sobie wzięli warunki konkursowe i zgłaszali uwagi w trybie nieformalnym, nie ma 
możliwości sformalizowania tego trybu, bo wszyscy skomplikują sobie pracę.  
 

Członek Rady Pani Jowita Hercig przekazała, że przed każdym ogłoszeniem konkursu 
Wydział Kultury organizuje spotkanie z NGO- sami i przedstawiane są szczegółowe warunki 
planowanych do ogłoszenia konkursów.  Wszelkie uwagi, pytania są zawsze szczegółowo 
omawiane. 
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech dodała, że uwagi NGOsów można 
podzielić na dwa typy, te związane z kwestiami merytorycznymi i jeśli tylko możemy to 
Rada się do nich przychyla i te formalne, które mają zostać ujednolicone; trzecia grupa – 
uwagi finansowe - typu pokrywania kosztów energii przez urząd, gdzie jest to forma uwagi 
do warunków konkursowych, na co z drugiej strony urząd musiałby mieć środki. 
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska stwierdziła, że tak jak w tym roku były spotkania 
tematyczne i na każdą Rade był zapraszany jakiś wydział to można w przyszłym roku 
zaplanować spotkania Rady tematycznie, że na danym spotkaniu omawiamy konkursy 
danego wydziału.  
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech potwierdziła, że w nowym roku jak 
najbardziej tak.  

17 Zapewnić środki finansowe na zadania zlecane organizacjom 
pozarządowym na poziomie uwzględniającym: 

 wzrost wynagrodzeń minimalnych kadry merytorycznej 

 rosnąca inflację, a tym samym wzrost cen usług w ramach 
działań merytorycznych oraz kosztów administracyjnych 

 
Wnioski zgłaszane na bieżąco do Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. 
organizacji Pozarządowych, również podczas I etapu konsultacji 
Programu. 
 

Do uwzględnienia na etapie planowania projektu budżetu na rok następny.  

Jednocześnie trudna sytuacja finansowa miasta Katowice może wręcz spowodować 
konieczność rezygnacji z realizacji części zadań, nieobligatoryjnych dla gminy/powiatu 

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej 
Na etapie zgłaszania potrzeb do budżetu do 15.09 każdego roku uwzględnia się 
niejednokrotnie wzrost cen usług, kosztów utrzymania lokalu i wzrost wynagrodzeń. 
Niestety przy weryfikacji projektów planów uwzględniających możliwości finansowe 
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Uzasadnienie: 
W przedmiocie konsultacji Programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na 2023 rok informujemy, że Fundacja 
na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie" generalnie nie wnosi do niego 
zasadniczych uwag. Nasza praca jest tylko segmentem tego programu, 
a do tego w br. doszedł problem ukraiński. Interesujące nas działania z 
zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dzieci, które od lat realizujemy 
na terenie zwłaszcza Szopienic są w nim ujęte.  
Natomiast nas martwi malejąca ilość środków, co już w br. poważnie 
ograniczyło działania wielu organizacji, w tym braki kadrowe w 
zależności od zakresu merytorycznego działań prowadzonych przez 
NGO. - (zdanie po przecinku dopisane przez Pełnomocnika po przyjęciu 
innych zgłoszeń ze strony NGO) 
Jeśli dodamy do tego 2-cyfrową inflację ,rok 2023 w zakresie działań 
pomocowych, w tym dla dzieci zapowiada się bardzo krytycznie.  
Może się tez okazać, że przy końcu br., gdzie powinny zapadać decyzje 
stanowiące w powstałej nowej sytuacji obecne propozycje i wnioski 
mogą już być nieaktualne. 

miasta Katowice i ubytek dochodów konieczne są cięcia – w tej sytuacji przy 
dostępnych środkach utrzymujących się na podobnym poziomie wzrost dotacji 
wiązałby się ze zmniejszeniem ilości umów i realizowanych zadań. 

 

2) Wydział Edukacji i Sportu 
Środki przeznaczane na realizację zadań z budżetu WEiS nie ulegają zmniejszeniu, co 
więcej w ostatnich latach odnotowywany jest stały ich wzrost, uwzględniający rosnące 
potrzeby organizacji pozarządowych, rosnącą ich liczbę oraz wzrost cen i usług  w 
związku z rosnącą inflacją. 

 

3) Wydział Kultury 
dysponuje określonym budżetem, przyznanym w danym roku na działania kulturalne 
zlecane organizacjom pozarządowym, wynikającym z uchwały budżetowej. Pomimo 
zmniejszonego budżetu Wydział organizuje zarówno Otwarty Konkurs Ofert oraz 
umożliwia realizację zadań w trybie tzw. Małych Grantów, gdzie każde NGO ma 
możliwość złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania 

 

4) Wydział Kształtowania Środowiska 
Działania WKŚ w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiają się 
głównie na małych grantach, gdzie kwota przeznaczona na jedno zadanie wynika z 
ustawy i nie może przekroczyć 10.000,00 zł. 

18 Uprościć procedurę rozliczania wniosków dotacyjnych, poprzez 
rezygnację z obligatoryjnego składania kopii dokumentów 
poświadczających wydatki.  
To znacząco ułatwia proces pozostawiając organizacjom i 
urzędom więcej czasu na działalność merytoryczną.  
 
Uzasadnienie: 
Proponuję zlikwidować obowiązek obligatoryjnego składania 
kopii dokumentów finansowych (faktur, rachunków, potwierdzeń 
płatności - wypis tych dokumentów znajduje się w treści sprawozdania. 
Na tej podstawie można w pełni zweryfikować prawidłowość 
poniesienia kosztów. A jeśli jakiś koszty wzbudzają wątpliwość, można 
poprosić o złożenie kopii wybranych dokumentów w trybie uzupełnień. 
Konieczność przedstawienia obligatoryjnie wszystkich dokumentów 
wydaje się nie ergonomiczna i nie ekologiczna. Dokumenty trzeba 
dwustronnie kserować, a następnie podpisywać za zgodność z 

Propozycja nie dotyczy bezpośrednio zapisów w treści Programu, tylko sposobu 
realizacji zadań publicznych i ich rozliczania, o czym mowa w zarządzeniu wykonawczym 
Prezydenta do Programu 

Stanowisko: 

1) Wydział Polityki Społecznej 
Dla przypomnienia - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU 
DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO Zleceniobiorca składa sprawozdanie końcowe z 
wykonania zadania publicznego sporządzone według wzoru – zatem w pierwszej 
kolejności zgodnie z zawarta umową składa tylko sprawozdanie 
Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca przedstawił dodatkowe 
informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdania – po złożeniu sprawozdania 
może się pojawić zadanie przedstawienia np. kopii dokumentów finansowo-
księgowych. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że żądanie kopii tych dokumentów pozwala 
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oryginałem.  
Ponadto w chwili obecnej konieczne jest też dostarczenie 
potwierdzenia wszystkich przelewów, a nawet raportów kasowych 
(jeśli organizacja nie wystawia KW). Ta procedura jest uciążliwa 
zarówno dla organizacji, jak i zapewne dla Urzędu, zazwyczaj wiąże się 
także z możliwością popełnienia oczywistych omyłek , które następnie 
trzeba w trybie uzupełnień korygować. Jednocześnie ten proces nie 
wnosi nic do treści sprawozdania.  
 
Takie dobre  praktyki stosowane są z powodzeniem w Ministerstwie 
oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
 
Informacja uzupełniająca ze strony Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych: 
 
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 
§ 9 Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy(-ców) – wzór umowy 
wynikający z Rozporządzenia 
5. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania 
zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 
2, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania 
publicznego.  
6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-cy), w 
wyznaczonym terminie, przedstawił(-ili) dodatkowe informacje, 
wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań,  o których mowa w ust. 2–5. 
Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy(-ców). 
 
Powyższe oznacza, że dopiero po złożeniu sprawozdania przez 
Zleceniobiorcę, Zleceniodawca w wyznaczonym terminie może żądać 
o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, dowody. 

wyeliminować szereg błędów ze strony Zleceniobiorców, które pojawiają się na etapie 
sprawozdań, a tym samym unika się możliwego ryzyka ujawnienia takich błędów na 
etapie kontroli i konieczności zwrotu dotacji.  
 
Stanowisko Referatu V WPS - jesteśmy za minimalizacją dokumentów składanych w 
wersji papierowej, jednak obecne sprawozdania są tak ubogie w części finansowej, że 
w naszej opinii niewiele z nich wynika i przy rozliczaniu dotacji nigdy się nie zdarzyło, 
żeby któreś sprawozdanie było sporządzone bezbłędnie. 

 
2) Wydział Edukacji i Sportu 

 

WEiS nie zrezygnuje z prawa do żądania od podmiotów rozliczających dotację 
dokumentów poświadczających wydatki ze względu na dbałość o prawidłowe, rzetelne 
i sumienne wydatkowanie środków publicznych.  
Kwoty dotacji przekazywanych podmiotom na realizację zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i turystyki są nawet wielomilionowe, tym samym rozliczanie 
dotacji jedynie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania budzi poważne 
wątpliwości w kontekście dbałości o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych.  
Wieloletnie doświadczenie Wydziału w rozliczaniu tych środków potwierdza, iż 
kontrola tej dokumentacji jest konieczna ze względu na częste nieprawidłowości w 
rozliczaniu środków publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 
3) Wydział Kultury 

WK podtrzymuje obowiązującą procedurę rozliczania wniosków – zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych, dotacje są wydatkami podlegającymi szczególnym zasadom 
rozliczania, a nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że procedura ta sprawdza 
się i choć wymaga większego zaangażowania czasowego pracowników Wydziału 
Kultury jest bardziej bezpiecznym rozwiązaniem dla NGO 
 

4) Wydział Kształtowania Środowiska 
Organizacje pozarządowe współpracujące z WKŚ w zakresie małych grantów 
samodzielnie (bez wezwania) składają wraz ze sprawozdaniem końcowym kopie 
dokumentów finansowych (faktur, rachunków, potwierdzeń płatności).   

 

Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 
Sekretarz Rady Pani Agnieszka Lis – poinformowała, że rozporządzenie wykonawcze do 
ustawy o pożytku mówi o tym, że organizacja zgodnie z umową składa sprawozdanie, 
jednoczenie miasto może żądać kopii różnych dokumentów, które potwierdzają rozliczenie 
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dotacji i często zdarza się, że pojawia się szereg błędów, które wyłapywane są na etapie 
sprawdzania właśnie tych dodatkowych dokumentów. Taka weryfikacja jest korzystna 
również dla NGO.  
 

Członek Rady Pani Iwona Kulisz-Szreter przekazała, że Wydział Edukacji i Sportu nie 
zrezygnuje z tych wszystkich dokumentów, gdyż środki z dotacji są coraz gorzej rozliczane; 
zatwierdzenie sprawozdania i potwierdzenie prawidłowego rozliczenia dotacji potwierdza 
fakt, że przepływy finansowe są kontrolowane i zawsze są na to odpowiednie dokumenty 
w razie kontroli zewnętrznej. 
 

Członek Rady Pani Jowita Hercig potwierdziła, że Wydział Kultury również nie planuje 
zrezygnować z dokumentacji papierowej i na etapie sprawozdania można gdzieś jeszcze 
jakieś nieścisłości zauważyć, zmodyfikować, zmienić. Jest to dla dobra instytucji i dla dobra 
NGO-sów.   
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska zapytała czy jest możliwość wprowadzenia 
alternatywy składania tych dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanów. 
 

Pani Marta Chmielewska Naczelnik Wydziału Promocji powiedziała, że każde ksero musi 
mieć podpis za zgodność z oryginałem, a wychodząc naprzeciw to weryfikacja ta jest brana 
pod uwagę przy sprawozdaniu, więc lepiej zabezpieczać ją z każdej strony niż obchodzić 
przepisy.  
 

Wiceprzewodniczący Pana Krzysztof Hołyński zapytał, że rozumie kontrolę, która musi 
być dokonywana, ale czy ma sens drukowanie? - przy dużych dotacjach są to całe 
segregatory, a przy doświadczeniu urzędniczym komisja konkursowa wie gdzie są 
najczęściej błędy sprawozdawcze.  
 

Członek Rady Pan Dawid Kamiński powiedział, że nie rozumie zgłoszonej propozycji 
odejścia od takiej dokumentacji - jak inaczej można rozliczyć dotację jak nie poprzez 
pokazanie faktur i rachunków pod rozliczenie, gdzie jest taki program/fundusz, gdzie nie 
wymagają faktur?  
 

Członek Rady Pani Agnieszka Budzyńska odpowiedziała, że wszystkie rządowe,  czy unijne 
programy nie wymagają dokumentów finansowo-księgowych. 
 

Członek Rady Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech stwierdziła, że prawda jest pośrodku – 
natomiast zbieranie dodatkowej dokumentacji znacznie porządkuje dane rozliczenie – np. 
przy krzyżowych kontrolach z urzędem wojewódzkim i zdarzają się czasem pomyłki ze 
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strony NGO-sów, a trzeba pamiętać, że to pieniądze publiczne. 
 

Przewodniczący Rady Pan Jerzy Woźniak zaproponował, że Rada rozezna się czy da się tak 
zrobić, żeby było samo zestawienie faktur, nie kopie wszystkich dokumentów, wyjaśnimy 
to wewnętrznie i na kolejnej Radzie ustalimy co dalej.  
 

Członek Rady Pana Adam Lejman-Gąska dodał, że księgowość jest księgowością i urzędy 
kontroli nie są pobłażliwe i lepiej jest przedstawić wszystkie faktury niż potem „odkręcać” 
błędy.  

19 1) Zwiększyć środki finansowe na działania w obszarze kultury. 
2) Promować i preferować NGO z siedzibą w Katowicach, które 

podatki odprowadzają w naszym mieście. 
3) Umożliwić współpracę z Fundacją w ramach działań 

koncertowych realizowanych podczas wydarzeń organizowanych 
przez Wydział Promocji, W. Edukacji i Sportu, Instytucję Kultury 
Katowice-Miasto Ogrodów. 

Uzasadnienie: 

W strukturach Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze 
funkcjonują Orkiestry Dęte Kopalni Wujek, Staszic i Wesoła oraz Happy 
Big Band i Żeńska Orkiestra Salonowa. Koncertujemy w naszym mieście, 
bierzemy udział w konkursach ofert organizowanych przez miasto 
Katowice, a także świadczymy działalność odpłatna i nieodpłatną. 

Ogólnie uważamy, że współpraca jest na dobrym poziomie. 
Szczególnie cenimy sobie wsparcie Wydziału Kultury Miasta Katowice. 
Oczywiście, jeśli jest to jest odpowiedni moment, to chcielibyśmy prosić 
o zwiększenie środków na działalność koncertową. 

Mamy też sugestię, aby promować i preferować organizacje 
pozarządowe, które siedzibę mają w naszym mieście i wszelkie 
podatki odprowadzają w Katowicach. W innych miastach orkiestry tam 
działające mają niemalże wyłączność na działalność koncertową, a w 
Katowicach wygląda to zgoła inaczej. My jako Fundacja zarejestrowana 
w Katowicach, niejednokrotnie nie mamy możliwości nawet złożenia 
wniosku w innym mieście. Nie mówiąc już o pozytywnym rozpatrzeniu. 

Nie dotyczy bezpośrednio zapisów ujętych w Programie.  

Dotyczy planowania budżetu i rozwijania współpracy z NGO  

Stanowisko: 

1) Wydział Kultury (ad.1, ad. 2) 
a) WK dysponuje określonym budżetem, przyznanym w danym roku na działania 
kulturalne zlecane organizacjom pozarządowym, wynikającym z uchwały budżetowej. 
Pomimo zmniejszonego budżetu Wydział organizuje zarówno Otwarty Konkurs Ofert 
oraz umożliwia realizację zadań w trybie tzw. Małych Grantów, gdzie każde NGO ma 
możliwość złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania 
b) WK przychyla się do promowania organizacji pozarządowych, które mają swoją 
siedzibę w Katowicach, poprzez wspieranie działań realizowanych w ramach 
otwartego konkursu ofert oraz w trybie tzw. małych grantów 
 

2) Wydział Promocji (ad.3) 
WP jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym również z 
Fundacją Kultura i Tradycje Górnicze.  
Chętnie rozpatrzymy ofertę koncertu zespołów funkcjonujących w ramach Fundacji 
podczas wydarzeń odbywających się na terenie Miasta. 
 

3) Wydział Edukacji i Sportu (ad.3) 
WEiS nie organizuje samodzielnie imprez, uroczystości czy wydarzeń o charakterze 
ogólnomiejskim. Wszelkie tego typu zadania zlecane są podmiotom zewnętrznym. 
Natomiast, w sytuacji, gdy któryś z klubów sportowych, stowarzyszeń czy fundacji 
podczas organizowanych przez siebie wydarzeń poprosi o oprawę muzyczną w 
wykonaniu orkiestry dętej wówczas Wydział Edukacji i Sportu zgłasza takie 
zapotrzebowanie do Wydziału Kultury. 
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Chcielibyśmy również prosić o umożliwienie współpracy lub kontaktu z 
innymi Wydziałami Miasta Katowice (Promocji, Edukacji, Sportu..). 
Jesteśmy bardzo otwarci i proponujemy nasze występy podczas 
wszelkiego rodzaju uroczystości organizowanych przez wyżej 
wymienione wydziały. 

Pragnęlibyśmy również zacieśnić współpracę z Instytucją Kultury 
Katowice Miasto Ogrodów. Wcześniej również braliśmy udział w 
konkursach, ale bezskutecznie. 

 

4) Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów (ad.3) 
Katowice Miasto Ogrodów weźmie pod uwagę ofertę Fundacji przy planowaniu 
działalności artystycznej w roku 2023 
 

5) Pełnomocnik Prezydenta ds. NGO (ad.2) 
Zgodnie z zapisami § 5 ust. Programu 2022 -  podstawowym kryterium decydującym o 
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz 
miasta Katowice lub jego mieszkańców.  
Propozycja promowania i preferowania NGO z siedzibą w Katowicach, które podatki 
odprowadzają w naszym mieście jest niezgodna z tymi zapisami.  
Jednocześnie przez cały rok Biuro Pełnomocnika promuje przede wszystkim katowickie 
organizacje pozarządowe, a w okresie rozliczeń podatku dochodowego – katowickie 
OPP, by mieszkańcy wspierali swoim 1% lokalnie działające NGO. 

20 Zmodyfikować funkcjonalność strony Katowice.eu   
 
Uzasadnienie: 
Organizacje pozarządowe niejednokrotnie korzystają z informacji 
publikowanych na stronie Katowice.eu na swoich profilach 
prowadzonych na Facebooku celem ich dalszej dystrybucji do szerszej 
grupy odbiorców – w linkowanych artykułach „nie zaczytują się” zdjęcia 
podpięte pod daną informację 

Nie dotyczy bezpośrednio zapisów ujętych w Programie – uwzględniono. 

Stanowisko:  

1) Wydział Promocji  

WP odpowiada za merytorykę publikowanych treści i nie ma wpływu na wygląd strony 
pod względem technicznym oraz na to, jak social media publikują linki. Kwestie 
techniczne leżą po stronie Wydziału Informatyki lub firmy zewnętrznej świadczącej 
usługę utrzymywania domeny Katowice.eu.  
Rekomendowane jest dla NGOs, aby osobno pobierano zdjęcia i publikowano je 
osobno z linkiem do artykułu. 

2) Wydział Polityki Społecznej 

WPS po otrzymaniu informacji zwrotnej z W. Promocji wystąpił do W. Informatyki z 
prośbą o zajęcie stanowiska. 

Stanowisko Wydziału Informatyki: 

Po uzgodnieniach z firmą zewnętrzną, modyfikacja funkcjonalności strony Katowice.eu 
w zakresie sposobu wyświetlania aktualności wymagałaby konieczności napisania 
nowego kodu i dodatkowych nakładów finansowych. Na ta chwilę redaktorzy 
wewnętrzni strony WWW dostana dodatkowe instrukcje jak publikować informacje, 
by ułatwić NGO pobieranie publikowanych treści wraz ze zdjęciem. 
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21 Umożliwić bezpłatne korzystanie z dostępu do energii elektrycznej w 
przypadku wybranych wydarzeń organizacji pozarządowych, np. 
charytatywnych/ cyklicznych/ wpisanych w stały kalendarz wydarzeń 
miejskich, po zasięgnięciu opinii wydziału merytorycznego  
 
Uzasadnienie: 
Szereg działań realizowanych przez NGO skierowanych do mieszkańców 
Katowic w przestrzeni miasta Katowice realizowana jest w ramach ich 
działalności nieodpłatnej przy ogromnym wsparciu wolontariuszy i 
pracy społecznej członków organizacji.  
Działania te są niejednokrotnie cykliczne, wpisane w stały kalendarz 
wydarzeń miejskich, udział w których chętnie biorą udział Katowiczanie. 
Wzrost ceny energii może spowodować konieczność rezygnacji z tych 
wydarzeń, gdyż pozyskiwane środki publiczne są na poziomie 
uniemożliwiającym pokrycie takich kosztów. 

Nie dotyczy bezpośrednio zapisów ujętych w Programie.  

Nie uwzględniono - brak możliwości finansowych miasta Katowice. 

Stanowisko: 

1) Wydział Budynków i Dróg (teren KZGM, MZUiM) 
Po uzyskaniu opinii jednostek organizacyjnych WBiD negatywnie opiniuje 
umożliwienie bezpłatnego korzystania z dostępu do energii elektrycznej w przypadku 
wybranych wydarzeń organizacji pozarządowych z uwagi na rosnące ceny energii i 
trudną sytuację finansową miasta Katowice, która przekłada się na sytuację KZGM i 
MZUiM.  
W opinii tut. Wydziału każda organizacja, w tym organizacja pozarządowa, planując 
dowolne wydarzenie powinna ująć je w aspekcie ekonomicznym i zabezpieczyć 
stosowne środki na ten cel. 
Powyższe nie dotyczy imprez i zdarzeń, które ujęte są w harmonogramie wydarzeń 
proponowanych przy współpracy z Wydziałem Promocji objętych patronatem lub 
współorganizowanych przez Miasto Katowice. 
 

2) Wydział Kształtowania Środowiska (teren ZZM) 
Opinia Zakładu Zieleni Miejskiej jest negatywna z uwagi na generowane w tym 
zakresie koszty i brak środków na ich pokrycie. 
 

3) Wydział Kultury (dotyczy MDK) 
WK informuje, że nie ma możliwości bezpłatnego korzystania z dostępu do energii 
elektrycznej podczas realizacji wydarzeń przez NGO w Miejskich Domach Kultury – 
instytucje działają w oparciu o przyznaną dotację podmiotową, z której pokrywane są 
koszty utrzymania instytucji związane z mediami.  
Natomiast nie ma możliwości, aby instytucje kultury pokrywały koszty innych 
podmiotów – dyscyplina finansów publicznych. Tego rodzaju koszty mogą być pokryte 
z dotacji, którą organizacja otrzyma w ramach Otwartego Konkursu Ofert lub w trybie 
tzw. małych grantów. 

 

Informacja uzupełniająca podczas posiedzenia Rady Pożytku w dniu 13.07.2022: 

Pan Grzegorz Mazurkiewicz Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska - zarówno 
Wydział Kształtowania Środowiska, jak i Zakład Zieleni Miejskiej ma ograniczone środki 
budżetowe i takich środków po prostu nie ma, by dodatkowo opłacać dostęp do prądu 
organizacjom pozarządowym, gdy planują imprezy plenerowe.  
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Pan Roman Buła Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg dodał, że w zeszłym roku sama 
obsługa imprez, które były podłączane do źródeł przez MZUiM to było ok 120 tys. Zł. Na 
dzień dzisiejszy to jest już koszt 230 tys. zł. Środki są planowane już w listopadzie, w 
międzyczasie dochodzą dodatkowe wydatki, wnioski radnych, uzupełnianie oświetlenia i 
to nigdy się nie spinało jeśli chodzi o plany i wydatki, a w tym roku jest wyjątkowo i jeśli 
zabraknie środków to w zimie kiedy miasto powinno być doświetlone zabraknie na to po 
prostu środków w budżecie. 

 
Zmiany w treści zadań publicznych w § 8 zaproponowane przez wydziały UM Katowice: 
 
1. W. Zarządzania Kryzysowego – zmiana nazwy zadania w brzmieniu: 18) porządek i bezpieczeństwo publiczne – działania promocyjne, edukacyjne i szkoleniowe na 

rzecz mieszkańców Katowic. Usunięto podpunkty a) i b)  
dotychczasowe brzmienie: 18) porządek i bezpieczeństwo publiczne: 

a) edukacja i bezpieczeństwo publiczne na rzecz osób w wieku senioralnym, m.in. poprzez spektakle profilaktyczne, 
b) działania promocyjne, edukacyjne i szkoleniowe w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 
2. W. Polityki Społecznej –w punkcie 11) promocja i organizacja wolontariatu usunięto podzadanie o charakterze jednorazowym, tj.  realizacja wolontariatu 

wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 - WUF11;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 32 2593-746, agnieszka.lis@katowice.eu  
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