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Propozycje do projektu  
„Programu współpracy Powiatu Rypińskiego  
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” 

zebrane w trakcie spotkania w Starostwie Powiatowym w Rypinie,  
29 sierpnia 2014 roku 

 
 
 

1. 

Punkt programu: § 8.  
 

Propozycja: Dodanie zadania „6) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału organizacji 
pozarządowych, realizowane poprzez dofinansowanie wkładu własnego 
organizacji, w przypadku uzyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych (spoza 
samorządu powiatu i samorządów lokalnych powiatu) (konkurs).” 

Uzasadnienie: Rok 2015 będzie kolejnym rokiem, w którym uruchamiane będą liczne konkursy dla 
organizacji pozarządowych (m.in. ASOS, PO FIO itp.). Organizacje pozarządowe 
powiatu szukają źródeł finansowania zadań również poza gminami i powiatem, w 
którym mają siedzibę – warto starania te wspierać poprzez wyodrębnienie dla 
organizacji środków finansowych, które pozwolą im zabezpieczyć finansowy wkład 
własny. Dzięki temu do powiatu trafią zewnętrzne środki finansowe i realizowane 
będą zadania na rzecz powiatowej społeczności. Kwota środków na konkurs na 
wkłady własne nie będzie wysoka (4-5 tys. zł), a jej przekazanie na konkurs powinno 
poprzedzić wspólne z organizacjami wypracowanie zasad konkursu w celu 
racjonalizacji działań. 

 
 

2. 

Punkt programu: § 8. pkt. 2a. 
 

Propozycja: Zmiana brzmienia podpunktu na „wspieranie realizacji zadań z zakresu 
sportu dzieci i młodzieży o zasięgu co najmniej powiatowym (konkurs)”. 
 

Uzasadnienie: Wykreślenie z ww. podpunktu fragmentu „w dyscyplinach olimpijskich” służyć 
będzie szerszej dostępności konkursu dla organizacji z powiatu, jak i zachęcać będzie 
do promowania sportu w różnych, również „nieolimpijskich” dziedzinach. 

 

3. 

Punkt programu: § 8. pkt. 1a. 
 

Propozycja: W kontekście wprowadzenia postulatu do pkt. 2a. w par. 8 warto również 
dodać zadania „z zakresu rekreacji osób niepełnosprawnych” do pkt. 1a. w 
par. 8.  

Uzasadnienie: Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie promowanie i realizowanie działań 
adresowanych do osób niepełnosprawnych, które to działania mają charakter 
rekreacji (a nie sportu) i są bardzo oczekiwane w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Jednocześnie na terenie powiatu aktywne są organizacje, które 
ww. ofertę dla potrzebujących są w stanie zapewnić. 
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4. 

Punkt programu: § 10. pkt. 8. 
 

Propozycja: Dodanie informacji zgodnie z którą: „W informacji o wynikach oceny oferty, 
Oferent otrzymuje informację o przyznanej ofercie punktacji  wraz ze 
wskazaniem uzasadnienia dla oceny”. 

Uzasadnienie: Informacja dot. wyników oceny oferty konkursowej jest istotna również z punktu 
widzenia oferenta, który dzięki otrzymaniu ww. oceny może m.in. ulepszyć jakość i 
poprawność oferty w kolejnym konkursie. Stąd też postulowane jest wypracowanie 
prostej procedury, zwyczaju przekazywania informacji o wynikach oceny (punktacji) 
wraz z uzasadnieniem oceny ze zbiorczej karty oceny w informacji o wynikach oceny 
przesyłanej listem oferentowi.  
Dotychczasowe procedury umożliwiają wgląd w karty oceny, ale dopiero na wniosek 
(w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej), co w rzeczywistości 
jest ograniczeniem dla wnioskodawców. 

 
 

5. 

Punkt programu: § 13. pkt. 1. 
 

Propozycja: Wzrost środków finansowych na działania realizowane w konkursach do 
kwoty 60 tys. złotych z założeniem równomiernego podziału środków na 
trzy obszary objęte konkursami – ochrona i promocja zdrowia, sport dzieci i 
młodzieży oraz kultura. 

Uzasadnienie: Tegoroczne doświadczenia konkursów wskazały, że zainteresowanie konkursami jest 
duże, organizacje pozarządowe posiadają ciekawe pomysły w zakresie 
rozwiązywania lokalnych problemów i kreowania działań rozwojowych, jak też są w 
stanie przygotować poprawne pod względem formalnym i dobre jakościowo oferty. 
Dlatego też postulowane jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na 
konkursy, które po raz pierwszy zostały zrealizowane w 2014 roku (ochrona i 
promocja zdrowia oraz kultura). Doświadczenia konkursów przeprowadzonych z 
założeniem ww. rozwiązania zostaną wykorzystane w kolejnych latach – 
doświadczenia te wskażą na skalę zainteresowania konkursami i ewentualną 
konieczność podwyższenia lub obniżenia kwoty środków na konkursy. 

 
 

6. 

Punkt programu: Propozycja dot. współpracy samorządu powiatu z organizacjami 
pozarządowymi (wykraczająca poza obecne zapisy projektu programu 
współpracy) 
 

Propozycja: Podniesienie poziomu kwotowego od którego niezbędne jest wnoszenie 
wkładu własnego finansowego (powyżej obowiązującego obecnie limitu 
„powyżej 3 tys. zł”).  

Uzasadnienie: Obecny poziom kwotowy (od 3 tys. zł), od którego wymagany jest wkład własny jest 
blokadą dla mniejszych organizacji. Limit ten m.in. spowodował, że organizacjom, 
które nie mają możliwości zapewnienia wkładu własnego prościej jest składać kilka 
ofert o niższej wartości budżetu niż zrealizować jedno kompleksowe przedsięwzięcie. 
Podejście to wpływa negatywnie na jakość merytoryczną ofert, jak też generuje 
konieczność większych nakładów pracy na etapie aplikowania o środki oraz na etapie 
rozliczania ofert – zarówno po stronie organizacji-oferentów, jak i po stronie 
starostwa powiatowego. 

 



Strona 3 z 3 
 

 

7. 

Punkt programu: Propozycja dot. współpracy samorządu powiatu z organizacjami 
pozarządowymi (wykraczająca poza obecne zapisy projektu programu 
współpracy) 
 

Propozycja: Ogłaszanie konkursów ofert w grudniu roku poprzedzającego rok, którego 
konkursy dotyczą. 
 

Uzasadnienie: Możliwość ubiegania się o środki z budżetu powiatu na działania planowane na 
kolejny rok kalendarzowy korzystnie wpływa na planowanie działań w organizacjach, 
jak i na funkcjonowanie jednostek starostwa zlecających zadania publiczne 
organizacjom pozarządowym. Pozwala także na szukanie dodatkowych źródeł 
finansowania działań poza powiatem, gdy znane są możliwości ich realizacji przy 
wsparciu powiatu. Konkursy byłyby ogłaszane na podstawie prowizorium 
budżetowego, a więc zgodnie z rozwiązaniem stosowanym w innych samorządach. 
Dobrym przykładem owocnego zastosowania tej praktyki jest samorząd 
województwa kujawsko-pomorskiego.  

 
 

8. 

Punkt programu: Propozycja dot. współpracy samorządu powiatu z organizacjami 
pozarządowymi (wykraczająca poza obecne zapisy projektu programu 
współpracy) 
 

Propozycja: Utrzymanie i rozwijanie modelu indywidualnych spotkań konsultacyjnych 
w okresie przed zakończeniem realizacji projektu dofinansowanego ze 
środków powiatu. 

Uzasadnienie: W związku z tym, że coraz więcej organizacji pozarządowych przystępuje do 
konkursów ofert prowadzonych przez powiat, warto wyjść naprzeciw ich 
oczekiwaniom w zakresie bliższego poznania specyfiki i wymogów składania 
sprawozdań z realizacji ofert konkursowych.  
Metoda indywidualnych spotkań przedstawicieli starostwa powiatowego z 
organizacjami, stosowana dotychczas winna być utrzymana i kontynuowana jako 
oczekiwana i dobrze oceniana przez organizacje pozarządowe. 

 


