Raport z konsultacji Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Samorządu

Województwa

Podlaskiego

Omówienie przebiegu konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Niniejszy akt prawny dostępny jest na stronie
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe

internetowej

pod

adresem:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono w terminie: 1.06.2017 r.- 22.09.2017 r.
Konsultacje przeprowadzone były z uwzględnieniem zasad: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa podlaskiego i prowadzące działalność w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Proces konsultacje został przeprowadzony w następujących formach:
I etap:
1. Zespołu roboczego powołanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego – odbyły się dwa
spotkania w okresie czerwiec – wrzesień 2017 r., projekt dokumentu był uzupełniany drogą
elektroniczną.
II etap:
2. Konsultacji z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu
13.09.2017 r. w Białymstoku.
3. Spotkania konsultacyjnego z Podlaską Siecią Organizacji Pozarządowych w dniu 22.09.2017
r. w Białymstoku.
4. Przedstawienia projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu do konsultacji za pomocą
formularza ankiety konsultacyjnej.
5. Przesłania dokumentu do zainteresowanych stron drogą elektroniczną.

Uwagi, rekomendacje, stanowiska, które wpłynęły w konsultacjach:

Stanowisko nr 1
Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z 13 września 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2018 roku
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Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego podczas posiedzenia w dniu 13
września 2017 roku podjęła decyzję o zgłoszeniu następujących uwag i propozycji do
projektów dokumentów dotyczących współpracy samorządu województwa z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku:
1. Zmniejszenie dysproporcji w zakresie środków przeznaczanych na realizację zadań
publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego w ramach priorytetowych
zadań współpracy – Kwota środków przeznaczonych na sferę wspierania kultury
fizycznej i sportu jest nieproporcjonalnie duża w porównaniu do innych obszarów.
Organizacje pozarządowe działają bardzo aktywnie w obszarach takich jak pomoc
społeczna oraz edukacja, co pokazuje raport z badań sektora wykonany na zlecenie
Zarządu Województwa. Pula środków do rozdysponowania w ww. sferach nie
odpowiada skali problemów jakie istnieją w tym zakresie w województwie podlaskim,
zwłaszcza w sferze edukacji i pomocy społecznej. Wnioskujemy o przesunięcie części
środków przeznaczonych na wspieranie kultury fizycznej i sportu na inne, również
bardzo istotne sfery: edukacji i pomocy społecznej.
2. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych
w pierwszym kwartale 2018 roku oraz umożliwienie starania się o środki w ramach
wkładów własnych we wszystkich sferach zadań publicznych – ograniczanie obszarów,
w których możliwe jest uzyskanie tych środków uniemożliwia dofinansowanie wielu
projektów, co jest całkowicie nieuzasadnione. Dodatkowo część projektów jest
realizowana w pierwszej połowie roku, więc konkurs powinien rozpocząć się jak
najszybciej, tj. w miesiącach styczeń-luty 2018 r.
3. Dodanie sfery zadań publicznych związanej z aktywnością społeczną osób starszych –
sytuacja demograficzna wymaga zapewnienia większego nacisku na aktywną polityką
senioralną. Pominięcie tej kwestii w Programie współpracy jest zdaniem Podlaskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego kompletnie nieuzasadnione. Zdaniem PRDPP
tak ważny priorytet jak „wsparcie i aktywizacja społeczna osób starszych” powinien
być prowadzony jako zadanie wojewódzkie przez Departament Zdrowia UMWP
i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest to niezbędne aby Województwo
Podlaskie mogło skutecznie realizować politykę senioralną, tj. Program na rzecz osób
starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020.
4. Dodanie do zapisów związanych z trybem powoływania i zasadami działania komisji
konkursowych zapisu obligującego do publikacji zarówno protokołu z prac komisji jak i
uchwały zarządu o udzieleniu dotacji – Podlaska Rada Działalności zwraca uwagę na
dążenie do jawności informacji w życiu publicznym, a w szczególności w zakresie
wydatkowania środków publicznych. W związku z tym uzasadnione jest podawania do
informacji publicznej informacji o decyzjach komisji konkursowych dotyczących
rankingu ofert, jak i uzyskanej przez poszczególnych oferentów punktacji, jak
i ostatecznej decyzji o wyborze najkorzystniejszych ofert przez Zarząd Województwa.
Daje to możliwość zapoznania się wszystkim zainteresowanym zarówno z propozycją
komisji, jak i decyzją Zarządu oraz porównania ich.
5. Zmiana oświadczenia dot. wkładu osobowego w ramach zadania publicznego
polegająca na usunięciu podpisu wykonawcy prac – organizacja pozarządowa, zgodnie
z prawem jest zobligowana do zwarcia porozumienia z każdym wolontariuszem.
Wymaganie podpisania dodatkowego dokumentu przez każdego wolontariusza jest
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dodatkowym problemem. Uzasadnione jest podpisanie oświadczenia jedynie przez
przedstawicieli oferenta.
6. Zapewnienia w ramach programu współpracy szkoleń z zakresu rozliczania wkładu
osobowego i rzeczowego w zadaniach publicznych – nadal wiele organizacji ma
problemy w formalnej współpracy z wolontariuszami i nie jest świadoma uwarunkowań
prawnych z tym związanych. Stąd sugestia, aby zapewnić wsparcie szkoleniowe
w zakresie: „jak rozliczać wolontariat jako wkład własny w zadaniach publicznych”.
Liczymy na uwzględnienie naszych uwag i propozycji w dokumentach dotyczących
współpracy z organizacjami pozarządowymi Województwa Podlaskiego w 2018 roku.
W opinii ułatwi to pracę zarówno oferentom, jak i komórkom odpowiedzialnym za realizację
zadań w poszczególnych sferach.

Stanowisko Podlaskiej Sieci Pozarządowej w sprawie Program Współpracy
Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, wymienionymi w art.3 Ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018
Przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej zwracają się z prośbą o uwzględnienie uwag i
rekomendacji zgłoszonych przez członków Sieci w dniu 22 września 2017r. na spotkaniu
konsultacyjnym, dotyczącym poniższych dokumentów:
I.

Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wymienionymi w art.3 Ust.3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o
Wolontariacie,
w 2018;

Rekomendacje:
1. Obecni wnieśli o zmniejszenie dysproporcji budżetowych, widocznych w
harmonogramie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.
Rekomendowali zwiększenie budżetu na realizację zadań w sferze pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, która w porównaniu chociażby ze sferą
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wydaje się mieć zbyt niską pulę
środków, ze względu na charakter potrzeb i problemy sfery pomocy społecznej w
naszym województwie. Brak wysokości planowanych środków na sferę Działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych budzi dodatkowy niepokój. Obecni wnioskowali, aby
zadbać o adekwatny do potrzeb tej grupy i jej problemów- poziom puli środków.
2. Wnioskowano zwiększenie puli na kat. „Organizacja i promocja Podlaskich Dni
Rodziny”. Wnioskujący uzasadnili to: kilkuletnią już tradycją, „wrośnięciem” w
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kalendarz wydarzeń w społecznościach lokalnych, dużym zainteresowaniem i
aktywnością organizacji w tym zakresie.
3. Wnioskowano o wyodrębnienie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, zadania związanego z przedsięwzięciami związanymi z
Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości -11 listopada 1918 r.
Wyodrębnienie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy dot. naszej państwowości,
utrwalenia postaw patriotycznych. Pozostawienie tego zadania w ogólnym zapisie:
Dziedzictwo, tradycja, tożsamość nie gwarantuje organizacji wydarzeń temu
poświęconych.
4. Z satysfakcją odebrano pojawienie się propozycji konkursów w formie regrantingu. W
2018 roku planowana jest realizacja trzech konkursów w tej formie (dwa w sferze
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jeden w sferze
upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich).
II.

Projekt postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu wykonania zleconego zadania należącego do Województwa
Podlaskiego w 2018r, wraz z wzorami kart oceny i harmonogramem otwartych
konkursów.

Rekomendacje:
1. Ze względu na niski poziom wiedzy, często niezrozumienie zapisów umieszczonych w
kartach ocen, obecni wnioskowali o wdrożenie ścieżek edukacyjnych przygotowujących
zainteresowane organizacje do właściwego opracowywania wniosków.
2. Obecni wnioskowali też o wdrożenie systemu konsultacji dla zakresów ogłaszanych
konkursów. Dałoby to możliwość właściwego przygotowania procedury i zakresów,
biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowych w tym
zakresie.
3. W związku z tym, że większość obecnych brała udział w konsultacji Kart oceny
merytorycznej w 2016 r., uznano większość zapisów za aktualne i niewymagające
poprawy. Pozytywnie zaopiniowano włączenie kat. innowacyjność w kat. 9 o brzmieniu
„oferta odpowiada warunkom realizacji zadania publicznego, w tym innowacyjność”.
Niejednoznaczność kat. powodowała problem z jej opisem, a przez to traceniem
punktów przy jej ocenie. Zaproponowano, aby w karcie oceny formalnej na realizację
zadania publicznego w trybie „małych grantów”- poprawić brzmienie, w jednym
pytaniu zawarte są obecnie dwie możliwości, rekomendacja- aby zapytać tylko „o
regionalne”.

Białystok, dnia 26.09.2017r.
Opracowała: Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi
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