
Propozycje do programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2010 przedkładane przez organizacje prowadzące placówki służące 
mieszkańcom Miasta Katowice:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
2. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”
3. Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT
4. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława 

Kostki
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Katowicach – Giszowcu

I. Proponujemy wprowadzenie następujących zmian w sposobie rozliczania dotacji 
(określone w pkt. I. ppkt. 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice)

1. Przekazywania przyznanych środków finansowych w postaci jednej transzy
(w miejsce aktualnie obowiązującego systemu przekazywania środków w dwóch lub 
czterech transzach, przy jednoczesnym założeniu, iż przekazywanie kolejnej transzy 
następuje po wydatkowaniu w całości i rozliczeniu transzy poprzedniej)

− Możliwość przekazywania środków w jednej transzy została uwzględniona w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego oraz rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej, na podstawie których sporządzone 
zostały umowy dla jednostek organizacji pozarządowych. 

− Rezygnacja z transz i wypłacenie dotacji na cały rok daje możliwość 
zaplanowania, na przykład, napraw czy remontów na pełną kwotę dotacji ze 
środków Miasta Katowice, czego Warsztaty Terapii Zajęciowej nie mogą 
zrealizować ze środków pochodzących z dotacji PFRON. Uzyskane w drodze 
negocjacji z dysponentem środków rozszerzenie pozycji preliminarza o 
pozycję nr 11 – inne wydatki, w intencji stron umowy miało nam dawać taką 
możliwość. Tymczasem wypłata środków w transzach, wraz z koniecznością 
wykorzystania środków przyznanych w transzy przed pobraniem następnej, w 
praktyce uniemożliwia wykonanie zaplanowanej inwestycji ze środków Miasta 
Katowic (przy założeniu, że wymagana jest w tym celu część dotacji 
przekraczająca wysokość jednej transzy).

− Powyższa propozycja daje możliwość pokrywania w całości lub części z 
przyznanych środków wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy 
wypłata wynagrodzenia może nastąpić do 10 dnia następnego miesiąca. Przy 
założeniu, że transze mają charakter kwartalny, efektywne korzystanie z 
przyznanych środków w tym zakresie staje się praktycznie niemożliwe. Część 
placówek, w celu rozwiązania problemu wypłaca wynagrodzenia przed 
zakończeniem miesiąca. To jednak generuje problemy, np. gdy pracownik 
złoży zwolnienie lekarskie już po naliczeniu wynagrodzenia lub, gdy pracownik 
zażąda w tym czasie urlopu. 

− Dodatkowe trudności napotykamy przy tzw. rozliczaniu zaliczek udzielanych 
pracownikom, np. na zakup materiałów do terapii, które w tym systemie 
dokonywane są co najmniej na tydzień przez zakończeniem miesiąca, a w 
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pozostałym czasie możliwość dokonywania zakupów jest utrudniona (na 
przełomie kwartałów, gdy sporządzane są raporty dla dysponenta środków).

2. Umożliwienia dokonywania dowolnych przesunięć pomiędzy pozycjami preliminarza 
pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków (w miejsce 
aktualnie obowiązującej zasady ustalającej limit przesunięć na 20% przyznanej kwoty 
oraz ograniczającej możliwość dokonywania przesunięć wyłącznie na pozycje 
preliminarza wcześniej planowane)

− Możliwość przesunięcia większej kwoty (ponad 20% z przyznanej dotacji 
ogółem) na wszystkie pozycje preliminarza, również nie planowane wcześniej, 
umożliwia elastyczne zachowanie się w sytuacji, gdy pojawia się jakikolwiek 
nieplanowany wydatek, którego nie mogliśmy przewidzieć sporządzając 
preliminarz, np. naprawa, remont lub wymiana zużytego wyposażenia.

− Tego rodzaju zapis uwzględnia możliwość popełnienia błędu w czasie 
sporządzania preliminarza oraz jego korygowania w uzgodnieniu z 
dysponentem środków.

− Umożliwia efektywne zagospodarowanie sumy środków będących w 
dyspozycji placówki w przypadku uzyskania dodatkowych środków z innych 
źródeł (np. granty ze środków UE), ze środków PFRON lub Miasta Katowice – 
zwłaszcza, gdy tego rodzaju dodatkowe środki są przyznawane w ostatnich 
miesiącach roku kalendarzowego oraz, gdy z ich przyznaniem wiążą się 
również ograniczenia co do zakresu wydatkowania (przykładem jest 
przyznanie środków dodatkowych PFRON w grudniu na dofinansowanie 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – z których nie mogą być 
dokonywane wydatki inwestycyjne, wówczas możliwe byłoby, po dokonaniu 
przesunięć, wykonanie wcześniej nie planowanej inwestycji czy naprawy i 
pokrycie jej kosztów ze środków Miasta Katowice).

− W połączeniu ze zmianą opisaną w punkcie 1, zmiana umożliwia 
„refundowanie” dokonanych wcześniej wydatków, co również ma 
zastosowanie do sytuacji opisywanych powyżej i wykorzystanie dodatkowo 
uzyskiwanych w roku budżetowym środków z tych samych lub innych źródeł.

II. Proponujemy wprowadzenie zmiany w sposobie kontroli wykonywania zleconego 
zadania (określone w pkt. I. ppkt. 3 zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice)

1. Wprowadzenie zapisu umożliwiającego dokonywanie kontroli realizacji zadania przez 
okres, w jakim obowiązani jesteśmy przepisami ustaw przechowywać dokumenty 
finansowe (to jest przez 5 lat) oraz dokonywania kontroli w miejscu realizacji zadania 
lub w siedzibie Zleceniobiorcy

− Obecnie obowiązek archiwizowania dokumentów na czas „nieokreślony” 
generuje dodatkowe poważne i corocznie rosnące koszty związane z 
pozyskiwaniem miejsca na przechowywaną dokumentację, jak również 
kontrolą jej archiwizowania.

− Propozycja jest zgodna z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, zgodnie z 
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którym prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom 
Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji 
zadania.

− Propozycja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, która wskazuje, iż dowody 
księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie jednostki 
lub oddziałów (zakładów).

III. Proponujemy w zapisach umów nie wprowadzać dodatkowych zobowiązań nie 
wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych aktów 
prawnych

1. Proponujemy usunięcie z umów obowiązku kopiowania i dostarczania przy 
sprawozdaniu kopii faktur i innych dokumentów księgowych 

− Zobowiązanie dostarczania kopii dowodów księgowych przysparza nam wiele 
dodatkowej pracy o charakterze administracyjnym oraz generuje dodatkowe 
koszty finansowe i organizacyjne realizacji zadania. Dodatkowo stoi w 
sprzeczności z ogólnoświatowym programem nastawionym na ochronę 
środowiska (dodatkowe zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych). 
W dobie dużego nacisku społecznego na dbałość o środowisko naturalne 
kolejne instytucje odchodzą od tego typu rozwiązań: już od wielu lat nie żąda 
kopii dokumentów PFRON.

2. Proponujemy  odstąpienie, w umowach, od żądania uzupełniania sprawozdania z 
wykonania zadania o spis faktur pokrytych ze źródeł nie pochodzących z dotacji 
budżetu Miasta Katowice

− Informacja o wysokości i przeznaczeniu środków pochodzących z innych 
źródeł wynika jednoznacznie ze składanego sprawozdania.

− Zapis ten generuje dodatkowe obciążenie personelu administracyjnego, jak 
również nie jest stosowany przez żadną udzielającą dotacji instytucję rządową 
i samorządową.

− Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru 
sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nie 
przewiduje możliwości żądania faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie 
kosztów ze środków Zleceniobiorcy.

3. Proponujemy usunięcie, z umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, 
zapisu o pomniejszeniu dotacji w sytuacji zrealizowania zadania bez wcześniej 
zakładanego wkładu własnego lub wykonania zadania niższym kosztem

− Podmiot otrzymujący dotację w określonej wysokości, w sytuacji zmniejszenia 
kosztów realizacji zadania, zostaje, w świetle powyższego zapisu, niejako 
„karany” (zmniejszenie dotacji) za oszczędne gospodarowanie posiadanymi 
środkami.

− W sytuacji kiedy podstawę rozliczenia dotacji stanowi zaakceptowane przez 
Dysponenta środków sprawozdanie z wykonania zadania oraz, gdy 
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Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków w określonych w 
Zarządzeniu Prezydenta okolicznościach, powyższy zapis stanowi dodatkowe 
obciążenie placówki w formie konieczności wydatkowania środków nie 
pochodzących z dotacji Miasta Katowice w zadeklarowanej wysokości. 

Zasadniczą motywacją przedkładanych propozycji jest umożliwienie bardziej efektywnego 
gospodarowania przyznanymi środkami, z korzyścią dla personelu oraz przede wszystkim 
osób korzystających z pomocy w placówkach dotowanych organizacji pozarządowych. 

/-/ Joanna Mazurek – Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
/-/ Bożena Dorożyńska – Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”
/-/ Patrycja Rojek – Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT
/-/ Agnieszka Pilecka – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. 
Stanisława Kostki
/-/ Waldemar Szymiec – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Katowicach – Giszowcu
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