Potrzeby zgłoszone w trakcie i po wideokonferencji 07.04.2020 (+ 2 dni)
Lp.
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Potrzeby/problemy NGO
Wznowienie konkursu na tzw. Wkład własny;
realizacja zadań dofinansowanych ze środków
zewnętrznych częściowo odciąża budżet miasta
Katowice

Działania/stanowisko
Aktualnie termin składania ofert zdefiniowano: 14 dni po
odwołaniu stanu epidemii, gdyż prace komisji
konkursowej są utrudnione oraz realizacja niektórych
działań NGO
Rozważenie możliwości rozpatrzenia ofert, których
realizacja jest możliwa mimo wprowadzonych obostrzeń
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Potrzeby w zakresie środków ochrony - kto
przyjmuje zgłoszenia

Wydziały merytoryczne w zależności od profilu
działalności (najczęściej WPS i MOPS)
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Wprowadzenie ulg w zakresie czynszów

Planowane zarządzenie PMK w odniesieniu do czynszów
w ramach umów najmu lokali miejskich
- ulgi na wniosek (planowany wzór)

Zniżki w opłatach za śmieci

Planowane ulgi (50%) w ramach umowy z MPGK
- zniżki na wniosek (planowany wzór)
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Wsparcie dla ngo zajmujących się pomocą osobom
bezdomnym

Indywidualne zgłoszenie do MOPS – określenie
konkretnych potrzeb
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Wsparcie dla ngo koordynujących wolontariatem

Indywidualne zgłoszenie do WPS lub MOPS – określenie
konkretnych potrzeb
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Trudności w realizacji projektów partnerskich
unijnych; brak możliwości realizacji niektórych
zadań, może wpłynąć na rozliczenie kosztów
pośrednich

Indywidualne zgłoszenie problemów przez ngo do MOPS
Katowice (strona umowy) - zakres realizowanych zadań
jest różnorodny, w tym wielkość i rodzaj wkładu
własnego (finansowy i pozafinansowy)
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Zapewnienie wsparcia dla seniorów nie objętych
pomocą MOPS oraz rodzin, których dzieci
wcześniej miały obiady w szkołach

Potrzeby przyjmuje MOPS Katowice
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Czy zostaną podpisane umowy po
rozstrzygnięciach konkursowych (np. konkurs w
obszarze kultury, z zakresu edukacji
antydyskryminacyjnej (WEiS)

Informacje z W. Edukacji Sportu oraz W. Kultury
1. zadania w obszarze sportu
 Na podstawie styczniowego Zarządzenia PMK na
realizację zadania pod nazwą "Organizacja imprez
sportowych i turystycznych od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2020 r." została przyznana
dotacja dla 22 organizacji pozarządowych, w tym:
 6 NGO podpisało umowy i zrealizowało zadanie
poprzez organizację imprez w miesiącu styczniu,
lutym i na początku marca
 nie podpisano 2 umów i umowy nie będą podpisane.
 pozostałe umowy podpisano i przekazano środki
dotacji, jednak realizacja zadań jest była możliwa ze
względu na wprowadzony stan zagrożenia/epidemii.
 Ze względu na charakter zadania i termin jego
realizacji do 30 czerwca nie ma też możliwości
przesunięcia na termin późniejszy.
 Zgodnie z informacją prawną otrzymaną przez
Wydział Edukacji i Sportu w dniu 3 kwietnia 2020 r.
dokonane zostaną Zmiany w Zarządzeniu Nr
754/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie

wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w celu realizacji zadań w
zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2020 r.
 W Zarządzeniu zmieniającym przywołane zostaną
rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzające stan
zagrożenia epidemicznego/stan epidemii oraz
Rozporządzenie RM wprowadzające ograniczenia,
nakazy i zakazy z tym związane.
 Oferty klubów na realizację przywołanego powyżej
zadania publicznego nie otrzymają dotacji - ze
względu na sytuację w kraju. Następnie do tych
podmiotów wystosowane zostaną pisma informujące
o fakcie nie otrzymania dotacji i konieczności zwrotu
przekazanych wcześniej pieniędzy.
2. zadania w obszarze edukacji
 ramach 2 konkursów ogłoszonych w WEiS w obszarze
,,edukacja antydyskryminacyjna..." oraz
,,wyrównywanie szans edukacyjnych..."
przygotowano 2 projekty zarządzenia w sprawie
podziału dotacji, które zostaną przekazane na
posiedzenie Prezydenta po świętach
 po zatwierdzeniu przez PMK podziału dotacji, WEiS
prześle pisma do NGO czy są dalej zainteresowane
realizowaniem zgłoszonych zadań - z uwagi na
przyznane im mniejsze kwoty dotacji w stosunku do
wnioskowanych środków oraz ze względu na
konieczność zrewidowania harmonogramów działań.
 NGO otrzymają informację, że podpisanie umów
będzie możliwe po zmianie sytuacji epidemicznej.
3. zadania w obszarze kultury
 w ramach rozstrzygniętego już otwartego konkursu
ofert i zgodnie z zarządzeniem PMK o podziale
środków zostaną zawarte umowy na projekty
wydawnicze i projekty, które z założenia zostały
złożone do konkursu do realizacji on-line
 nie zostaną zlecone zadania na koncerty i festyny,
których termin realizacji był założony do 30 czerwca
(przygotowane zostanie zarządzenie zmieniające
wcześniejszy podział dotacji)
 pozostałe koncerty i festyny, które mają terminy
realizacji dłuższe niż do 30 czerwca na razie zostają
bez zmian, ale umowy na razie nie będą zawierane
(zobaczymy jak w najbliższych tygodniach będzie się
rozwijała sytuacja z epidemią)
 W. Kultury ma 45 projektów do omówienia z NGO
czy:
 będę przeniesione na późniejszy termin do realizacji
 będą realizowane w trybie on-line
 NGO podejmie decyzję o rezygnacji z
realizacji projektu
 Ze względu na brak możliwości zlecenia niektórych
zadań lub w sytuacji złożenia rezygnacje ze strony

NGO przygotowane zostanie zarządzenie zmieniające
wcześniejszy podział dotacji.
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Czy można złożyć aktualizację oferty za
pośrednictwem ePUAP.
Czy aneksy można podpisywać tą drogą

Pisma kierowane do NGO wskażą ścieżkę postępowania;
w przypadku konkursów ogłaszanych za pośrednictwem
generatora eNGO – oferty aktualizuje się poprzez to
narzędzie informatyczne. W pozostałych przypadkach –
droga tradycyjną (obieg dokumentów ujęto w pkt 15)
Aneksy nie będą podpisywane przez ePUAP
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Czy w ramach już zawartych umów można
dokonać aktualizacji kosztorysów i część
wydatków przeznaczyć na działania związane z
przeciwdziałaniem COVID

Dotacja została przyznana na konkretne zadania
publiczne, w ramach zawartych umów nie można
wprowadzać działań, które odbiegają od celu/merytoryki
danego zadania.
Każda zmiana oferty będzie odrębnie analizowana.
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Czy część zadań zleconych na 2020 rok może być
przesunięta na rok 2021

Nie, zadania zaplanowane w budżecie na 2020 roku
muszą być zrealizowane w danym roku budżetowym.
Każda zmiana musi zostać uzgodniona z wydziałem
merytorycznym
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Propozycja organizowania tematycznych
wideokonferencji

Do uwzględnienia przy planowaniu kolejnych
wideokonferencji
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Brak możliwości realizacji zadań z obszaru kultury

Konkretne problemy zgłaszać do W. Kultury – do
ewentualnego uwzględnienia przy tworzeniu odrębnego
PAKIETU POMOCOWEGO W OBSZARZE KULTURY

15

Uruchomienie narzędzia komunikacji z Urzędem –
Paczkomaty 24

Narzędzie płatne.
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Wsparcie finansowe w ramach małych grantów na
pomoc psychologiczną

Informacja z W. Organizacji i Zarządzania.
Aktualnie Urząd Miasta przyjmuje na bieżąco
korespondencję pocztową oraz kurierską. Jest również
możliwość bezpośredniego złożenia pisma do
tymczasowych skrzynek podawczych zlokalizowanych w
budynkach UM (w Biurze Obsługi Mieszkańców taka
skrzynka znajduje się w przedsionku wejścia głównego do
budynku przy Rynku 1.) Jeżeli ktoś złoży w ten sposób
pismo np. w budynku przy ul. Francuskiej 70 – ono
również dotrze do BOM. Z uwagi na wymogi
bezpieczeństwa takie przesyłki są „kwarantannowane”
przez okres 3 dni a następnie są rejestrowane i
przekazywane na wydziały.
Rozwiązanie z paczkomatami było już rozpoznawane, ale
z uwagi na czas przygotowania maszyny przez Inpost (4
tygodnie),a także kwestia przyłączenia energetycznego i
wydania zgody na postawienie maszyny na terenie
należącym do miasta pozwala przypuszczać, że
rozwiązanie to mogłoby zostać wdrożone być może już po
cofnięciu obostrzeń związanych ze stanem epidemii.
Wysyłanie przesyłki przez paczkomat jest płatne,
wymaga wpisywania odpowiednich danych na stronie
internetowej oraz wydruku listu przewozowego.
Tryb zgłaszania zadań w ramach małych grantów
wstrzymany z uwagi na krótką procedurę z art. 19a
ustawy o działalności pożytku publ. - w ramach środków

bezpieczeństwa wprowadzono wydłużoną procedurę
obiegu dokumentów, co uniemożliwia zastosowanie się
do terminów wynikających z art. 19a
Jest dostępna bezpłatna pomoc psychologiczna
oferowana przez organizacje pozarządowe on-line lub
telefonicznie – baza jest na bieżąco aktualizowana przez
MOPS, publikowana na stronie MOPS, Katowice.eu/ngo i
przesyłana doi NGO z bazy Pełnomocnika PMK
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Jakie wsparcie dla ngo najmujących lokale
pozamiejskie, jakie zasady

Planowany list Prezydenta do najemców lokali
pozamiejskich po indywidualnym zgłoszeniu przez NGO
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Czy działania zlecone w ramach umów już
zawartych można zamienić na działania on-line

Tak, taką możliwość przewidziano w pakiecie
pomocowym dla ngo
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Czy działania wolontariuszy zgłaszać Policji/Straży
Miejskiej

Nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie; przy
działaniach kontrolnych Policji czy SM wolontariusz
powinien mieć identyfikator
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Gdzie zgłaszać bezpłatną pomoc psychologiczną
dla mieszkańców

MOPS Katowice prowadzi bazę ngo i przedsiębiorców,
którzy realizują pomoc/wsparcie w okresie epidemii –
baza jest na bieżąco aktualizowana
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Część działań projektowych nie może być
realizowana, jak zgłosić zmiany

Do organizacji zostaną przesłane pisma zawierające
ogólne wskazówki dotyczące zmian w sposobie realizacji
zadań.
Każda oferta/umowa wymaga odrębnej analizy, zmiany
będą dokonywane na indywidualny wniosek ngo.
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ZUPA w Kato – wstrzymano pomoc żywnościową,
jednak bezdomni, osoby potrzebujące ciągle
zgromadzą się w miejscu wydawania posiłków –
jak rozwiązać problem

Wskazany bezpośredni kontakt z WPS/MOPS –
rozpatrzenie indywidualne zgłoszonego problemu;
niemożność realizacji zadania w dotychczasowej formule
z uwagi na ogólne obostrzenia
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Jakie będzie podejście M. Katowice przy kolejnych
projektach unijnych realizowanych na zasadach
partnerstwa w przypadku braku decyzji o
dofinansowaniu ze strony Instytucji Zarządzającej

Do odrębnej analizy możliwości organizacyjne i skutki
finansowe dla budżetu miasta
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W przypadku braku zadań zlecanych przez M.
Katowice czy jest możliwa jednorazowa zapomoga,
która mogłaby być przeznaczona na koszty stałe
związane z prowadzeniem działalności
statutowych, takie jak czynsz, opłaty za media,
opłaty księgowe, opłaty za telefon

Brak możliwości formalno-prawnych.
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W pakiecie pomocowym dla NGO przewidziano
zwolnienia lub ulgi w czynszach za lokale użytkowe
należące do miasta, opłatach podatku od nieruchomości i
opłatach za wywóz odpadów

Zapytanie dot projektów kulturalnych
Przekazano do Wydziału Kultury do rozpatrzenia przy
1. Czy jako Fundacja nie zatrudniająca etatowych
tworzeniu PAKIETU POMOCOWEGO DLA KULTURY
pracowników, a ponosząca koszty administracyjne,
będzie mogła wnioskować do Urzędu Miasta o
nieopodatkowaną dotację na ich pokrycie?
Chodzi o koszty za wynajem pomieszczenia
siedziby, opłat biura księgowego za opracowanie
sprawozdania finansowego za 2019 rok?
2. Czy będą rekompensaty finansowe w postaci
dotacji, za nie realizowane projekty z powodu
koronowirusa, jeśli nie doszło jeszcze do

26

27

28

podpisania umów na ich realizację, a poczyniono
już przygotowania?
3. Czy zaplanowane i zaakceptowane w tym roku
wydarzenia na zlecenie Miasta, ale przed
podpisaniem umowy, będą mogły być
zrealizowane po zakończeniu pandemii (nawet w
2021 roku?)?
4. Co z pomocą dla Fundacji nie zatrudniającej
pracowników, a mającej spadek lub zanik obrotów
w stosunku do analogicznych miesięcy roku
ubiegłego z powodu pandemii (nie może
realizować wydarzeń własnych)?
Propozycje w obszarze KULTURY
1. Stowarzyszenie zrzesza i animatorów i
wykonawców i twórców - część z nich w
związku z zakazami pozostaje bez środków do
życia, czy można organizacji przyznać dotację „a
priori”, by wspomóc autorów zamawiając u nich
scenariusze, teksty, muzykę, układy
choreograficzne i projekty
scenografii, które można rozliczyć już przy
późniejszej realizacji zadania.
Pomysłów co do zadań jest sporo i takie
wykorzystanie przyznanych środków nie tylko
umożliwi artystom względnie normalna
egzystencje, ale także ich rozwój intelektualny i
przygotowanie warsztatu pracy.
2. Drugą formą może być pomoc samorządu w
wypisywaniu wniosków o stypendia oferowane
przez MKDIN
Propozycje w obszarze ekologii i ochrony
środowiska
Oferta na Fundacja od kilku lat realizuje w
Katowicach projekt „Przyrodnicze Katowice” –
program terenowej edukacji przyrodniczej dla
dzieci katowickich szkół. Od Miasta Katowice
otrzymujemy na ten cel środki w formie małych
grantów – wiosną i jesienią. Miasto Katowice jest
współfinansującym ten projekt. Druga część jest
współfinansowana ze środków WFOŚiGW w
Katowicach, z którym mamy na to zadanie
podpisaną umowę na cały rok szkolny.
Formalnie jesteśmy na etapie otrzymania
informacji, że Miasto Katowice przyznało nam
środki na realizację małego grantu, jednak nie
mamy podpisanej umowy. Planowaliśmy również
składać ofertę na mały grant jesienią, nie wiemy,
czy będzie taka możliwość
Jakie są plany co do zawarcia umowy w trybie
„małych grantów”?
1. Utworzenie funduszu zapomóg socjalnych dla
artystów związanych z życiem kulturalnym
Katowic, na przykład w formie jednorazowego
świadczenia finansowego, w wysokości

Przekazano do Wydziału Kultury do rozpatrzenia przy
tworzeniu PAKIETU POMOCOWEGO DLA KULTURY

Realizacja zadania zostanie przełożona – możliwość
złożenia aktualizacji oferty w zakresie terminu po
odwołaniu stanu epidemii (inf. W. Kształtowania
Środowiska)
Ponadto:
PUP Katowice będzie realizować zadanie wynikające z art.
15zze. ustawy o tzw. "tarczy antykryzysowej" – tj. zwrot
części wynagrodzeń ze składkami ZUS - zadanie jeszcze
nie uruchomione:
Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej
umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub
podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4
zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku
spadku przychodów z działalności statutowej w
następstwie wystąpienia COVID-19
Przekazano do Wydziału Kultury do rozpatrzenia przy
tworzeniu PAKIETU POMOCOWEGO DLA KULTURY
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najniższego krajowego wynagrodzenia
miesięcznego brutto. Pomoc taka jest konieczna,
aby uchronić środowisko artystyczne Katowic
przed ubóstwem. Przede wszystkim niezbędne
jest udzielenie wsparcia twórcom zatrudnianym
wyłącznie na umowach cywilnoprawnych, którzy
w zaistniałej sytuacji kryzysowej, utracili wszelkie
możliwości zarobkowe na okres, jak się szacuje, co
najmniej 5-6 miesięcy. Warto zaznaczyć, iż wielu
artystów, z powodu bardzo ograniczonego
regulaminu, zostało wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia m.in. z dysponowanych przez
ZUS środków na świadczenia postojowe, dlatego
też reakcja i pomoc Samorządu są w tej kwestii
niezbędne.
2. Ustalenie funduszu stypendialnego dla
katowickich artystów, który zapewniłby
możliwość uzyskania środków na realizację
autorskich programów kulturalnych. Programy
mogłyby być realizowane w dwóch etapach, np.
od maja/czerwca do września – etap
przygotowania oraz od września do
listopada/grudnia – etap prezentacji z udziałem
mieszkańców. Proponowane rozwiązanie zapewni
katowickim artystom możliwość przetrwania, a
polityce kulturalnej miasta, zagwarantuje ciągłość
oferty w momencie liczenia strat i wychodzenia z
kryzysu, spowodowanego izolacją społeczną.
Fundacja jako jednostka poradnictwa
specjalistycznego pomaga rocznie ponad tysiącu
osobom poprzez terapię indywidualną, grupową,
zajęcia psychologiczne, warsztaty, rekolekcje w
tym dla osób z problemem uzależnień. (…)
Pandemia spowodowała zawieszenie wszelkich
zajęć grupowych oraz indywidualnych odpłatnych,
a co za tym idzie pozbawiła fundację sporej części
wpływów.
Pracujemy w budynku nieodpłatnie użyczonym od
jednej z Parafii, która opłaca podatek gruntowy,
który jest dość potężnym kosztem użytkowania
budynku, w którym się mieścimy.
Czy jest możliwe obniżenie tego kosztu, co
pozwoliłoby Parafii dalej wspierać działalność
fundacji i umożliwić przetrwanie czasu
zakłócającego normalną realizację zadań.

Przewidywana jest zmiana w ustawie z dnia 2.032020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych w zakresie możliwości udzielenia ulg
w podatku od nieruchomości dla organizacji
pozarządowych poprzez dodanie ust. 2 w art. 15p w
zakresie dodatkowych uprawnień dla rady gminy, która
może wprowadzić zwolnienia od podatku od
nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na
prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe
– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.”

