Uchwała Nr XXVII/440/21
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/414/20 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 5a ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§1
W Programie współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/414/20 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 listopada 2020
roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) organizacjach – należy przez to rozumieć podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie”;
2) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)”;
3) § 15 ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Wkład własny:
a) W jakim stopniu zaangażowano wolontariuszy i/lub zasoby rzeczowe w realizację zadania?
b) W jakiej wysokości organizacja wnosi wkład własny finansowy w realizację zadania?”;
4) § 15 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Kryteria strategiczne:
a) Na ile zadanie realizuje działania priorytetowe określone w konkursie przez Urząd Miejski w
Słupsku?
b) Czy zadanie będzie realizowane w ramach oferty wspólnej?”;
5) Dotychczasowy § 15 ust. 5 pkt 8 staje się § 15 ust. 5 pkt 9.
§2
W załączniku do uchwały nr XXV/414/20 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 listopada 2020 roku
dodaje się §16a w brzmieniu:
„§16a ZAWARCIE UMOWY ORAZ ZASADY ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania

publicznego z zachowaniem formy pisemnej, według wzoru określonego Rozporządzeniem
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia
umowy jest złożenie zaktualizowanego zakresu zadań, kosztorysu oraz harmonogramu realizacji
zadania publicznego.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać
swoją ofertę. Na podjęcie negocjacji poprzez złożenie zaktualizowanych zadań wraz z budżetem i
harmonogramem, podmiot ma 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznanym dofinansowaniu.
4. Podmioty, którym przyznano wparcie na realizację zadań w kwocie niższej niż wskazana w
ofercie otrzymają informację w formie pisemnej (pismo, mail) o wysokości przyznanego wsparcia
oraz dalszych krokach związanych z koniecznością dostosowania kosztorysu i harmonogramu,
niezbędnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana.
6. Prezydent Miasta Słupska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą
zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta tj:
1) Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub
sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez Urząd Miejski w Słupsku,
2) została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej
w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
3) toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie
dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.
7. Dofinansowanie oferty (podpisanie umowy) oznacza, że złożona oferta, umowa i pozostałe
dokumenty projektowe stają się informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem
wynikającym z art. 5 ust. 2 tej ustawy w szczególności ochrony danych osobowych.
8. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje
po podpisaniu jej przez obie strony w terminie określonym w umowie.
9. W odniesieniu do projektów „jednorocznych” (realizowanych do końca 2021 r.) przekazanie
całości środków finansowych odbywa się w formie przelewu na rachunek Oferenta wskazany

w umowie.
10. W odniesieniu do projektów wieloletnich (realizowanych w latach 2021-2025) przekazanie
środków finansowych odbywa się poprzez przekazanie oddzielnych dotacji na poszczególne lata.
11. Wszystkie materiały promocyjne przygotowywane w ramach projektów muszą być zgodne
z identyfikacją wizualną Miasta Słupska.
12. Oferta na realizację zadania publicznego stanowi integralną część umowy o dofinansowanie.
Ewentualne zmiany mogą dotyczyć:
1) harmonogramu – zmiany nie wymagają formy aneksu o ile nie naruszają terminu realizacji
zadania, konieczność złożenia pisemnej informacji i uzyskania zgody,
2) termin realizacji zadania – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany jedynie
w formie aneksu do umowy,
3) kosztorysu - zmiana treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do kosztorysu, zmiana planowanych
wydatków powyżej określonego limitu, zamiana środków własnych finansowych na środki własne
niefinansowe) wymaga pisemnej informacji ze strony organizacji, zgody Miasta na ich wdrożenie
oraz przygotowania aneksu. Nie wymaga przygotowania aneksu przesunięcie środków z dotacji
w ramach danej kategorii kosztów jeżeli nie nastąpiło zwiększenie sumy wydatków w tej kategorii
o więcej niż 20%.
4) zakresu rzeczowego zadania – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany
w formie pisemnej informacji/aneksu do umowy.
5) danych dotyczących oferenta – zmiany nie wymagają formy aneksu. Oferent zawiera informację
o zaistniałych zmianach w sprawozdaniu.
13. Zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne
etapy realizacji zadania.”.
§3
Traci moc załącznik nr 6 do Programu Współpracy

Miasta Słupska z organizacjami

pozarządowymi na 2021 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr XXV/414/20 Rady Miejskiej
w Słupsku z 25 listopada 2020 roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

