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W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XXXI sesji Rady Powiatu Kartuskiego
w zakresie współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku - poniżej
przedstawiam co następuje.
Zarząd Powiatu Kartuskiego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 r. przyjmując ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na 2021 rok przychylił się do wniosku Dyrektora Wydziału Zdrowia,
Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi o przyznawanie w tej edycji
mniejszej ilości dotacji na realizację zadań publicznych, ale w wyższej wysokości. Powyższa decyzja
wynika z tego, że finansowanie takie pozwala organizacji pozarządowej na realizację założonych
w ofercie rezultatów i nie zmniejszania zakresu rzeczowego projektu. Jednocześnie pragnę wyjaśnić,
że niektórych ofert, które nie spełniają wymogów formalnych nie można już skorygować, np.
wymogiem było wniesienie 5 % wkładu finansowego do zadania i wiele organizacji tego wkładu nie
wniosło.
Słusznie został zauważony przez Pana brak wsparcia mniejszych inicjatyw społecznych,
które oprócz głównego konkursu, można wesprzeć w 2022 r. w ramach „regrantingu”. Regranting
polega na wybraniu operatora konkursu (organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu),
który przyznawałby środki na tzw. „małe granty”. Korzystanie ze środków z regrantingu jest znacznie
prostsze, a dodatkowo pozwala na dofinasowanie inicjatyw grup nieformalnych. Ponadto proponuję
także powrócić do modelu częściowego i niższego finansowania ofert złożonych w konkursie. Jeżeli
chodzi o korektę ofert, które mogą nie spełniać wymogów formalnych to dobrym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie, wzorem wspominanego przez Pana Radnego, programu do składania
i wypełniania ofert generatorem Witkac, który już w momencie pisania oferty zaznacza błędy i
zwraca uwagę na braki formalne. Dodam także, że pracownicy Wydziału Zdrowia, Bezpieczeństwa
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zawsze służą pomocą i odpowiadają na pytania
klientów dotyczące sporządzania ofert. Staramy się także co roku organizować szkolenia z
prawidłowego wypełniania ofert. W tym roku ze względu na epidemię takiego szkolenia nie
zorganizowaliśmy.
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