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Radny Rady Miasta Hajnówka

Dotyczy wniosku zgłoszonego na XXII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 listopada 2016 r.:

„Wnoszę  o  zmianę  w  ramach  autopoprawki  zapisu  dotyczącego  dofinansowania  zadań
publicznych planowanych na rok 2017 o usunięcie  tych podmiotów, które w sprawozdaniach z
realizacji za rok ubiegły stwierdziły, że dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania nie  wpłynęło na jego wykonanie.  Jeżeli  faktycznie kwoty,  które podmioty otrzymały z
budżetu Miasta nie odegrała żadnej roli w realizacji zadania to po co się ubiegać o te środki? Dzięki
temu  zaoszczędzimy  na  przedsięwzięciach,  w  których  udział  Miasta  jest  zauważalny  dla
organizatorów.”

Proszę  o  sprecyzowanie,  którego  zapisu  i  w jakim dokumencie  ma  dotyczyć  wniesiona
autopoprawka.  Żaden  przedłożony do  uchwalenia  przez  Radę  Miasta  Hajnówka  dokument  nie
zawiera listy podmiotów, które otrzymają dotacje w 2017 r.  Podmioty,  którym zlecona zostanie
realizacja zadań publicznych, wyłonione zostaną w ramach otwartych konkursów ofert.

Ponadto  chciałbym  sprostować,  iż  informacje  zawarte  w  punkcie  I.3  sprawozdania  z
wykonania zadania nie  odnoszą się  do wszystkich dotacji,  a  jedynie dofinansowania inwestycji
związanych z realizacją zadania. Dlatego podejmowanie jakichkolwiek decyzji o przyznaniu dotacji
na podstawie tego jednego punktu sprawozdania uważam za niezasadne.

Każdy podmiot ubiegający się o otrzymanie dotacji  w ramach otwartego konkursu ofert
powinien wypełnić i złożyć w odpowiednim terminie ofertę realizacji zadania publicznego. Wzór
oferty  ustalany  jest  rozporządzeniem  ministra  właściwego  do  spraw  działalności  pożytku
publicznego. Wzór oferty na realizację zadań publicznych w 2015 roku określało Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Punkt III.4 według powyższego wzoru oferty brzmi:

„Uzasadnienie  potrzeby  dofinansowania  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania
publicznego,  w szczególności  ze wskazaniem w jaki  sposób przyczyni  się  to  do podwyższenia
standardu realizacji zadania.”

Do w/w punktu dodany jest przypis:

„Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.”



Większość  ofert  wpływających  do  Urzędu  Miasta  Hajnówka  nie  przewiduje  realizacji
inwestycji ze środków dotacji.  Oferty zakładają najczęściej realizację tzw. działań miękkich, np.
warsztatów, koncertów, wykładów, zajęć sportowych, konkursów, zawodów. Ponieważ nie można
modyfikować wzoru oferty i  wyrzucać z niego poszczególnych punktów, organizacje,  które nie
ubiegają się o dofinansowanie inwestycji, wpisują w tym polu „Nie dotyczy”. 

W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego zawarty został punkt I.3 „Opis, w jaki
sposób  dofinansowanie  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania  wpłynęło  na  jego
wykonanie”, który odnosi się do punktu III.4 oferty realizacji zadania. Analogicznie dotyczy on
zadań,  w  których  zaplanowane  zostało  dofinansowanie  inwestycji  z  dotacji.  Dlatego  w
sprawozdaniach z wykonania zadań, które nie obejmowały swoim zakresem inwestycji, w punkcie
I.3 wpisane jest „nie dotyczy”.

Pragnę jednocześnie nadmienić, że zarówno oferta, jak i sprawozdanie rozpatrywane są jako
cały dokument. Sprawozdania zawierają również inne punkty, w których podmioty, które otrzymały
dotację opisują sposób wykonania zadania, czy zostały osiągnięte zakładane cele, jakie są rezultaty
oraz  rozliczenie  finansowe.  Decyzja  o  zatwierdzeniu  sprawozdania,  czyli  ocena  prawidłowości
wykonania zadania, podejmowana jest na podstawie analizy całego sprawozdania.
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