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Pani
Barbara Oliwiecka
Radna
Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  Pani  interpelację  z  dnia  29  czerwca  2022  r.  w  sprawie
przeprowadzania  konkursów  na  realizację  zadań  publicznych  w  Kaliszu  na  przykładzie
konkursu  „Organizacja  letniego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  2022  r.”  uprzejmie
informuję, co następuje:

Prezydent  Miasta  powołuje  komisję  konkursową  w  skład  której  wchodzą
przedstawiciele  Kaliskiej  Rady  Pożytku  Publicznego,  reprezentującej  różne  organizacje
pozarządowe.  Nie  mam bezpośredniego  wpływu  na  przebieg  i  wynik  prac  komisji,  jako
Prezydent realizujący zadania publiczne mogę przyjąć wyniki prac komisji lub unieważnić
konkurs. W  pierwszym konkursie na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży wpłynęły
tylko dwie oferty,  z czego jedna uzyskała dofinansowanie w wysokości 18 500 zł.  Druga
oferta  nie  uzyskała  pozytywnej  oceny  formalnej.  W  związku  z  tym,  że  pozostała  do
rozdysponowania kwota 106 500 zł, podjąłem decyzję o ogłoszeniu drugiego konkursu. Tym
razem wpłynęło  12  ofert,  tylko  jedna  uzyskała  pozytywną  ocenę  formalną,  ale  w ocenie
merytorycznej otrzymała poniżej 60% możliwych punktów, w związku z czym nie uzyskała
dofinansowania. W tej sytuacji postanowiłem o ogłoszeniu kolejnego, trzeciego już konkursu,
który  zostanie  rozstrzygnięty  w  najszybszym możliwym terminie  tj.  do  21  lipca  2022  r.
W dniu 1 lipca br. odbyło się w Wydziale Edukacji spotkanie informacyjne z organizatorami
wypoczynku,  na  którym  omówiono  zasady  prawidłowego  wypełniania  wniosku.  Urząd
Miasta  Kalisza  sukcesywnie  organizuje  szkolenia  dla  organizacji  pozarządowych,  których
tematy obejmują m.in. prawidłowe wypełnianie ofert. W 2021 roku odbyły się dwa szkolenia
pn.  "Zasady  tworzenia  ofert  realizacji  zadań  publicznych  w  trybie  konkursowym  i
pozakonkursowym", natomiast w maju br. szkolenie pn. "Jak prawidłowo napisać wniosek o
dotacje  dla  organizacji  pozarządowych".  Udział  w  ww.  szkoleniach  był  bezpłatny,  a
zaproszenie  do  udziału  w  nich  było  wysyłane  mailowo  do  kaliskich  organizacji  oraz
zamieszczane na fb na stronie "Kaliskie  organizacje  pozarządowe".  Podzielam zawarty w
interpelacji Pani Radnej wniosek o potrzebie wsparcia dla wnioskodawców przy składaniu
ofert  konkursowych  na  realizację  zadań  publicznych.  Liczę  tu  na  współpracę  komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta ogłaszających konkursy z Radą Pożytku Publicznego.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Opowiadając na pytania zawarte w interpelacji:

1) rodzaje błędów popełnionych w składanych ofertach to:

• niewypełnienie  wszystkich  wymaganych  pól  lub  nieprawidłowe  wypełnienie  pól
zawartych we wniosku,

• błędna nazwa zadania publicznego,

• brak  wpisów  w  statucie  wnioskodawcy  o  prowadzenia  działalności  organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży,

• zlecanie realizacji zadania podmiotom niebędącym stroną umowy,

• finansowanie całości zadania z dotacji.

2) temat wdrożenia elektronicznego generatora wniosków będzie przedmiotem obrad
najbliższej Rady Pożytku Publicznego z udziałem przedstawicieli  Urzędu Miasta. 

3)  zobowiążę  komórki  organizacyjne  Urzędu  Miasta  do  przygotowania  instrukcji
dotyczących  wypełniania  wniosków  i  rozliczania  projektów,  załączanych
każdorazowo z ogłoszeniem o konkursie.

We wszystkich konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 roku zostało przyjętych
178 wniosków, 33 zostały odrzucone z powodu błędów formalnych, nie była prowadzona
kategoryzacja błędów.

W załączeniu protokoły komisji konkursowych z realizacji zadania publicznego „Organizacja
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku” z 9.05.2022 r. i z 13.06.2022 r.

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie tematem.

                                                                                                       


















































