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 P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.4.8.2016 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,  

odbytego w dniu 17 listopada 2016 roku. 

 
 Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności                                  

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego – 

Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięła: 

 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem proporcji na 

poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka.  

2. Sprawy wniesione. 

3. Wolne wnioski.  

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 7 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem 

proporcji na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, iż przygotowała informacje za ostatnie 3 lata, czyli rok 2016, 2015 i 2014. 

Omówiła wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych zgodnie z przedłożoną 

informacją – treść w załączeniu do protokołu.  

Wskazała, że w każdym roku gmina w dziedzinie sportu planowała 10.000 zł, zaś w dziedzinie 

kultury – 1.500 zł na dofinansowanie wkładu własnego do projektu organizacjom 

pozarządowym. W ciągu ostatnich 3 lat tylko raz w 2015 r. stowarzyszenie skorzystało z takiej 

możliwości – dofinansowanie wkładu własnego wyniosło 3.000 zł.  

Przypomniała, iż organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne w trybie 

otwartego konkursu ofert. Ponadto organizacje mogą z własnej inicjatywy wystąpić                            

z wnioskiem o realizację zadania publicznego, procedura odbywa się wówczas poza 

konkursem. Organizacja może otrzymać maksymalnie 10.000 zł, a okres realizacji zadania 

wynosi do 3 miesięcy. Trzecia formą jest dofinasowanie wkładu własnego do projektu.  

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

powiedziała, że podczas ferii lub wakacji organizowała szkolne obozy uczniom w górach. 

Zapytała, czy na tego typu wyjazdy można pozyskać środki z dziedziny turystyki. 
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Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

wyjaśniła, że na dofinasowanie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego organizacje 

mogą ubiegać się z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jednak organizowane obozy muszą 

mieć elementy profilaktyki uzależnień.   

Członek Komisji – Anna Kaczor 

upewniła się, czy o środki mógłby wystąpić np. uczniowski klub sportowy. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

potwierdziła, iż UKS może wystąpić o środki z gminnego programu profilaktyki uzależnień 

jako organizacja pozarządowa. Gmina od kilku lat dofinansowuje w ten sposób półkolonie  

dzieciom z rodzin z problemami uzależnień organizowane w Hali „Lega”.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

wskazał, że z zestawienia wynika, iż zainteresowanie na realizację zadań w zakresie turystyki   

i kultury jest małe, czyli wnioskuje, że planowane środki są wystarczające. Zapytał, czy nie ma 

potrzeby zwiększenia środków.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż to zależy z której strony na to patrzeć. W jednym roku na realizację zadań   

w dziedzinie kultury zaplanowano 15.000 zł. Ofertę złożyła tylko jedna organizacja na całą 

kwotę, spełniła wymogi i ją otrzymała. Zazwyczaj w ramach ogłaszanego konkursu wpływają 

3-4 oferty, przy czym są to również oferty organizacji z Polski, które są dobrze napisane. 

Generalnie komisja konkursowa wychodzi z założenia, iż wszystkie oferty polegające na 

jednorazowym działaniu typu zorganizowanie koncertu są odrzucane, gdyż w ocenie komisji 

tego typu zadania leżą w kompetencji domu kultury. Oferty powinny uwzględniać potencjał 

gminy. W dziedzinie kultury i turystyki środki są wystarczające. Plan wydatków na następny 

rok w zakresie kultury  zwiększono o kwotę wcześniej przewidzianą na edukację, która nie 

była wykorzystywana.       

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

zapytał, jaki jest plan wydatków na realizację zadań z dziedziny sportu i na jaką kwotę 

organizacje składają oferty. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że plan wydatków w tym roku wynosił 220.000 zł, a organizacje zawsze 

składają oferty  na co najmniej dwa razy większą kwotę.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

prosił o podanie przykładów działań realizowanych w dziedzinie kultury. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż są to z reguły działania kulturalne dotyczące gier plenerowych albo 

organizacja Przeglądu Zespołów Amatorskich LegaFest. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

upewnił się, że co roku jest mniej więcej ta sama liczba ofert i działania powtarzają się. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

potwierdziła, iż działania powtarzają się.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

zapytał, czy istnieje współpraca z innymi samorządami, aby pozyskać środki,                                     

np. z województwa.  
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Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że organizacje same pozyskują środki z innych źródeł i gmina nie ma na ten 

temat wiedzy. 

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

wtrącił, iż oleckie organizacje pozyskiwały duże środki z ministerstwa lub innych źródeł. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

potwierdziła, że stowarzyszenia pozyskują środki z ministerstwa lub od marszałka 

województwa, ale gmina zdobywa na ten temat wiedzę dopiero, kiedy organizacje składają 

sprawozdania z realizacji zadań publicznych.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Zbigniew Aksienionek 

zapytał, czy podmioty, które pozyskują środki z innych źródeł ubiegają się również o dotacje     

z gminy. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że ubiegają się również o dotacje z gminy. Podała przykład organizacji, która 

składa ofertę w konkursie ogłoszonym przez gminę i jako wkład własny wykazuje środki, np. 

z ministerstwa, a składając wniosek do ministerstwa, jako wkład własny wskazuje dotację                 

z gminy.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

wskazał, iż w zakresie kultury działania organizują generalnie te same osoby od wielu lat, 

które są pasjonatami. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

podkreśliła, że oferty muszą być coraz lepsze, ciekawsze i dobrze napisane, bo wymogi są 

coraz większe, ponadto jest konkurencja z zewnątrz. Zmieniło się prawo w tym zakresie i np. 

jest inny formularz oferty.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

wtrącił, iż lokalne stowarzyszenia są niewielkie, same piszą wnioski, bo nie stać ich na 

wynajęcie specjalistycznej firmy do tego celu.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

potwierdziła, że brakuje osób chętnych i doświadczonych w pisaniu wniosków.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

zaznaczył, iż największe zainteresowanie organizacji jest w dziedzinie sportu, co jego zdaniem 

wynika z bazy, którą posiada gmina Olecko. Stąd kwota na dofinansowanie realizacji zadań 

jest tak znaczna, a jego zdaniem proporcje są dobre. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

stwierdziła, że gdyby w zakresie kultury zainteresowanie było tak duże jak w sporcie, to  

trzeba byłoby zwiększyć plan wydatków, ale jeśli oferty składają maksymalnie 3-4 

organizacje, to oznacza, że dużego zainteresowania nie ma.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

podkreślił, iż przed powstaniem obiektów sportowych, działało kilka klubów sportowych, 

obecnie jest ich kilkanaście.  
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Członek komisji – Wioletta Żukowska 

zapytała, o jaką najmniejszą kwotę ubiegały się organizacje na działania w zakresie sportu. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że bywały oferty z wnioskowaną kwotą  np. 1.500 zł. Przykładowo za 7.000 zł 

niektóre kluby potrafią zorganizować działania na cały rok. Niezależnie od kwoty wymagania 

są takie same. Urząd służy pomocą organizacjom w każdej chwili jeśli chodzi o składanie 

ofert.   

 

Członek komisji – Wiesław Zalewski 

dodał, iż niejednokrotnie organizacje muszą wszystko wyliczyć i wiedzieć nie mając 

pewności, czy otrzymają dofinansowanie.  

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy gdyby powstało stowarzyszenie, które zajmowałoby się dziećmi z problemami 

poprzez artterapię, czyli szeroko rozumianą kulturą, to dofinansowanie mogłoby otrzymać                   

z dziedziny kultury i czy w ogóle byłoby to możliwe. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że o środki może ubiegać się tylko organizacja pozarządowa. Jednym z działań 

statutowych takiego stowarzyszenia powinna być i kultura, i profilaktyka. Generalnie 

stowarzyszenia winny mieć szeroki zakres działania, aby móc ubiegać się na realizację 

czasami tego samego zadania w różnych dziedzinach. Ponadto kwestią jest opisanie działania, 

które musi być zadaniem publicznym.  

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

zaznaczył, że w ostatnich latach, jeśli były zmiany w przepisach wydział, przygotowywał 

lokalnym organizacjom szkolenie w formie prezentacji oraz wzory, z których organizacje 

mogły skorzystać. Zapytał, czy jeśli w najbliższym czasie będą zmiany w prawie również jest 

planowane szkolenie. Stowarzyszenia z reguły nie są na bieżąco z przepisami prawa. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż urzędnicy również uczestniczą w szkoleniach, jednak czasami szkolący mają 

różny punkt widzenia na dane zagadnienie, bo prawo nie jest w tym zakresie jednoznaczne. 

Wydział planuje, aby stowarzyszeniom wyznaczyć czas ok. 2 tygodni na bezpośrednie                          

i indywidualne konsultacje, bo często stowarzyszenia są konkurencją wobec siebie i na 

ogólnych szkoleniach nie zgłaszają żadnych pytań. Ponadto zostanie przygotowany wzór 

druku druk oferty stanowiący punkt wyjścia do pisania wniosków.    

 

Członek komisji – Wojciech Rejterada 

poddał pod rozwagę, aby w przyszłym roku drogą mailową lub w inny sposób  informować 

organizacje pozarządowe o każdorazowej zmianie przepisów prawa w zakresie 

dofinansowywania realizacji zadań przez gminę.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

podkreśliła, iż wydział planuje skoncentrować się na pracy indywidualnej z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi. Organizacje, które prężnie działają, wiedzą, gdzie szukać 

pomocy i zgłaszają się same.  

Przekaże powyższe sugestie Pani Alicji Mieszuk, która zajmuje się organizacjami 

pozarządowymi w gminie Olecko. 
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Komisja wypracowała następujący wniosek: 

 podjąć działania, aby w przyszłym roku drogą mailową lub w inny sposób  

informować organizacje pozarządowe o każdorazowej zmianie przepisów prawa                      

w zakresie dofinansowywania realizacji zadań przez gminę. Wówczas organizacje                 

o szczegóły zmian będą mogły zapytać pracowników wydziału merytorycznego 

urzędu. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

poinformował, iż wpłynęły odpowiedzi na wnioski komisji. Odczytał fragmenty odpowiedzi.  

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Wolne wnioski.  

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zgłosiła wniosek, że na ul. Rzeźnickiej (przy sklepie z materiałami budowlanymi) został 

uszkodzony próg zwalniający. Prosiła, aby go naprawić.  

 

Członek komisji – Henryk Markowski 

zgłosił wniosek o naprawę drogi do Świder w miejscach, gdzie nawierzchnia jest najbardziej 

zniszczona, poprzez wbudowanie destruktu ze sfrezowanego asfaltu na jezdniach w mieście.  

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

 

     Protokołowała                                                           Przewodniczący Komisji                                       

Małgorzata Adameit                                                         Jarosław Bagieński   


