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Uwagi zebrane na podstawie konsultacji 2015-05-13
Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok zawiera:
§2
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich
skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.
2. Cele szczegółowe:
1) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb
mieszkańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej
2) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, w tym
przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
5) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
6) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
7) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
8) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w szczególności
osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami.
§ 10
Sposób oceny realizacji Programu
[…]
3) mierniki efektywności Programu, w tym:
a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
b) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
c) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania,
e) liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,
f) liczba umów wieloletnich zawartych przed 2015r.
g) liczba otwartych konkursów ofert,
h) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
i) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
z podziałem na wolontariuszy i pracowników
j) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
k) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu
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o dotacje,
l) liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach
dotacji o rocznej wysokości:
- do 5 000 zł
– powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
- powyżej 20 000 zł
m) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
zadaniowych,
n) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych –
ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
o) wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu miasta
Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych – ogółem
oraz jako % kosztu całego zadania, a także w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
p) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
q) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na
działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków
rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
r) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
s) liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi,
t) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym,
u) liczba realizowanych projektów partnerskich,
v) liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice,
w) liczba podejmowanych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym
x) liczba nowo zarejestrowanych organizacji w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych organizacji
pozarządowych,
y) liczba organizacji przesyłających sprawozdania merytoryczne w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych organizacji pozarządowych.
Zmiany do rocznego programu współpracy przygotowane przez Stowarzyszenie MOST:
Przykładowy zapis wskaźników (wskaźniki podkreślone to wskaźniki, które były ujęte w poprzednich
miernikach)
mierniki efektywności Programu dotyczące współpracy przy realizacji zadań publicznych osiągnięte
roku 2013 oraz w stosunku do roku ubiegłego , w tym:
I zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych
- liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
- liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji
- liczba uwag uwzględnionych i częściowo uwzględnionych ogółem oraz jako procent całości
- liczba opinii/wniosków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach dotyczącej tworzenia
prawa lokalnego oraz liczba wniosków uwzględnionych
- liczba zespołów w których uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych
- liczba założeń uchwał poddanych konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
- liczba strategii/programów w których ujęto organizacje pozarządowe jako realizatorów działań
II wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań
a) Dotyczące konkursów ofert:
- stosunek liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia i powierzenia do
liczby ofert złożonych w konkursach ofert, (czyli procent ofert które dostały dofinansowanie)
- liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,
b) Zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- liczba osób które były adresatami różnych działań publicznych finansowanych z budżetu Miasta
Katowice, w tym biorących udział w imprezach (istnieje potrzeba ujęcia tych danych we wzorze oferty
stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta w sprawie realizacji programu)
- liczba osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych w realizację zadań publicznych
finansowanych z budżetu Miasta Katowice, z podziałem na wolontariuszy i pracowników
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych –
ogółem oraz jako % budżetu miasta
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- wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż
z budżetu miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych współfinansowanych przez organizacje pozarządowe – ogółem oraz jako % kosztu całego
zadania,
- liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach
dotacji o rocznej wysokości:
- do 10 000 zł
- powyżej 10 000 zł
- liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o
dotacje
- wysokość przychodów finansowych organizacji pozarządowych działających na terernie Katowic
ogółem i jako % wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań
publicznych
III – stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
- liczba szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych zorganizowanych lub sfinansowanych
z budżetu Miasta Katowice
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie i promocję wolontariatu
- wysokość środków przeznaczonych na promocję organizacji pozarządowych, w tym organizacja
Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
- liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na
działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków
rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
- liczba realizowanych projektów partnerskich
Po spotkaniu w Inkubatorze zaproponowaliśmy następujące zmiany w miernikach efektywności
Programu:
a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
b) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
c) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania,
e) liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,
f) liczba umów wieloletnich zawartych przed 2015r.
g) liczba otwartych konkursów ofert,
h) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych, z podziałem na zadania,
i) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
z podziałem na wolontariuszy i pracowników
j) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
k) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu
o dotacje,
l) liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach
dotacji o rocznej wysokości:
- do 5 000 zł
- powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
- powyżej 20 000 zł do 100 000 zł
- powyżej 100 000 zł
m) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,
n) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych –
ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
o) wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu miasta
Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych – ogółem
oraz jako % kosztu całego zadania, a także w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic,
p) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
q) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na
działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków
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rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
r) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
s) liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi,
t) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym,
u) liczba realizowanych projektów partnerskich,
v) liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice,
w) liczba podejmowanych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym
x) liczba nowo zarejestrowanych organizacji w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych organizacji
pozarządowych,
y) liczba organizacji przesyłających sprawozdania merytoryczne w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych organizacji pozarządowych.
Ponadto przeanalizowaliśmy jako niemożliwy do spełnienia, choć jeden z ważniejszych mierników
Krzysztofa Śniożka który apelował o wzięcie pod uwagę: liczbę uwzględnionych wniosków organizacji
pozarządowych do nieuwzględnionych.
Na podstawie tych zmian przeanalizowano uwagi ze strony stowarzyszenia MOST:
I zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych
- liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
pkt s)
- liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji
- liczba uwag do konsultacji uwzględnionych i częściowo uwzględnionych ogółem oraz jako procent
całości
- liczba opinii/wniosków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach dotyczącej tworzenia
prawa lokalnego oraz liczba wniosków uwzględnionych
- liczba zespołów w których uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych
- liczba założeń uchwał poddanych konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
- liczba strategii/programów w których ujęto organizacje pozarządowe jako realizatorów działań
II wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań
a) Dotyczące konkursów ofert:
- stosunek liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia i powierzenia do
liczby ofert złożonych w konkursach ofert, (czyli procent ofert które dostały dofinansowanie)
- liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok, pkt e
b) Zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
- liczba osób które były adresatami różnych działań publicznych finansowanych z budżetu Miasta
Katowice, w tym biorących udział w imprezach (istnieje potrzeba ujęcia tych danych we wzorze oferty
stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta w sprawie realizacji programu) pkt h
- liczba osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych w realizację zadań publicznych
finansowanych z budżetu Miasta Katowice, z podziałem na wolontariuszy i pracowników pkt i
- wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych –
ogółem oraz jako % budżetu miasta
- wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż
z budżetu miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych współfinansowanych przez organizacje pozarządowe – ogółem oraz jako % kosztu całego
zadania, pkt o
- liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych w ramach
dotacji o rocznej wysokości:
- do 10 000 zł
- powyżej 10 000 zł pkt l
- liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o
dotacje pkt k
- wysokość przychodów finansowych organizacji pozarządowych działających na terenie Katowic ogółem
i jako % wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań
publicznych
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III – stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
- liczba szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych zorganizowanych lub sfinansowanych
z budżetu Miasta Katowice
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie i promocję wolontariatu
- wysokość środków przeznaczonych na promocję organizacji pozarządowych, w tym organizacja
Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
- liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu lokalu na
działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków
rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny, pkt q
- liczba realizowanych projektów partnerskich pkt u
Ustalono dopisanie mierników efektywności do istniejących celi szczegółowych:
2. Cele szczegółowe:
1) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania
potrzeb mieszkańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania
przestrzeni miejskiej:
a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
b) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
c) liczba strategii/programów w których ujęto organizacje pozarządowe jako realizatorów
działań.
2) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich
otoczenia,
a) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań
publicznych – ogółem oraz jako % budżetu miasta,
b) wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż z budżetu
miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych – ogółem oraz jako % kosztu całego zadania, a także w przeliczeniu na jednego
mieszkańca Katowic,
c) wysokość przychodów finansowych organizacji pozarządowych działających na terenie
Katowic ogółem i jako % wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta
na realizację zadań publicznych.
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
a) liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji,
b) liczba uwag do konsultacji uwzględnionych i częściowo uwzględnionych ogółem oraz jako
procent całości,
c) liczba opinii/wniosków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach dotyczącej
tworzenia prawa lokalnego oraz liczba wniosków uwzględnionych.
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
a) liczba otwartych konkursów ofert,
b) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
c) stosunek liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego w formie wsparcia
i powierzenia do liczby ofert złożonych w konkursach ofert, (czyli procent ofert które
dostały dofinansowanie),
d) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych, z podziałem na zadania,
e) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań
publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników .
f) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne
w oparciu o dotacje,
g) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
h) liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi,
i) liczba realizowanych projektów partnerskich,
j) liczba zespołów w których uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych,
5) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez
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6)

7)

8)
9)

powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
a) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
b) iczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania,
c) iczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok,
d) liczba umów wieloletnich zawartych przed 2015 r.,
e) liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów zrealizowanych
w ramach dotacji o rocznej wysokości:
• do 5 000 zł
• powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
• powyżej 20 000 zł do 100 000 zł
• powyżej 100 000 zł,
f) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,
g) wysokość środków przeznaczonych na wsparcie infrastrukturalne organizacji
pozarządowych.
promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
a) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym,
b) liczba szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych zorganizowanych lub
sfinansowanych z budżetu Miasta Katowice,
c) wysokość środków przeznaczonych na organizacja Katowickich Dni Organizacji
Pozarządowych.
stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
a) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu
lokalu na działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie
oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem przyczyny,
poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych
uzależnieniami.

Zebrał: Maciej [Psych] Smykowski cc-by 3.0 pl, Poprawi [lub przynajmniej przejrzy] Irena KowalskaDrygała cc-by 3.0 pl

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,
Maciej Psych Smykowski
wiceprezes
fundacji Piaskowy Smok
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