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ELASTYCZNOŚĆ w realizacji i rozliczaniu
zadań publicznych
❑ wprowadzanie zmian do harmonogramów realizacji zadań publicznych,
❑ wprowadzanie zmian dot. sposobów realizacji zleconych zadań publicznych w zakresie zmiany kadry,

kosztorysu, a także zmniejszenia wymogów związanych z rezultatami, kwalifikowanie wydatków na
ochronę osobistą w związku z pandemią,
❑ uznawanie poniesionych wydatków pomimo niezrealizowanych rezultatów,
❑ kwalifikowanie kosztów stałych zadań publicznych, w tym kosztów personelu, które muszą być ponoszone
pomimo braku zgłoszeń uczestników,
❑ przedłużenie terminu na rozliczenie otrzymanej dotacji oraz rozliczenie dotacji pomimo
częściowego wykonania planu działań lub osiągnięcia części rezultatów,
❑ przedłużenie terminu na złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, uznawanie za
uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, realizowanych w ramach zleconego zadania
publicznego, które zostały odwołane w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
pandemii,
❑ uwzględnianie przy rozliczaniu dotacji siły wyższej, którą jest zagrożenie epidemiologiczne Covid19 bez wprowadzania korekt finansowych za niezrealizowane działania lub rezultaty, szczególnie
polegające na bezpośrednim kontaktowaniu się z ludźmi,
❑ wprowadzanie, tam gdzie jest to możliwe, alternatywnych sposobów realizowania działań,
np. zdalnych, on-line.

ELASTYCZNOŚĆ w realizacji i rozliczaniu
zadań publicznych
Organizacje pozarządowe mogą składać
wnioski o aneksowanie umowy na realizację
zadania publicznego za pośrednictwem
właściwego Biura merytorycznego Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu.
Wnioski są rozpatrywane indywidulanie,
w zależności od potrzeb oraz biorąc pod uwagę
rozwój pandemii.

Bezpłatne konsultacje i udzielanie wsparcia
doradczego
Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pozostają
do dyspozycji organizacji pozarządowych.
W godzinach pracy Urzędu udzielają informacji oraz porad w zakresie realizacji
miejskich zadań publicznych w sytuacji pandemii.
Informacje z zakresu rewitalizacji i NGO
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
tel. 74 664 44 711, tel.74 664 44 715 i tel.74 664 44 717
Biuro Edukacji i Spraw Społecznych –
Referat Edukacji i Wychowania- 74 66 55 298
Referat Sportu, Turystyki i Zdrowia- 74 66 55 307
Referat Kultury i Spraw Społecznych- 74 66 55 321
Biura merytoryczne UM w Wałbrzychu – Centrala, Ratusz pl. Magistracki 1,
tel. 74 66 55 100

Bezpłatne promowanie działań organizacji
pozarządowej
Pokaż jak działasz, napisz i prześlij do nas.
Promujemy działania lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe
na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.um.walbrzych.pl –
zakładka Organizacje pozarządowe
lub na stronie www.rewitalizacja.walbrzych ;
https://www.facebook.com/walbrzychakcjarewitalizacja/
Wystarczy napisać krótką informację nt. realizowanych zadań,
zrobić dosłownie kilka zdjęć – od 3 do 5 sztuk
i przesłać materiał na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Promowanie swojej organizacji pozarządowej
w mediach społecznościowych
Publikuj krótkie filmy o działaniach realizowanych przez swoją
organizację pozarządową także w dostępnych social media,
np.: Facebook, Twitter, Instagram, You Tube.

You Tube dla NGO pozwala na stosowanie nakładki z wezwaniem
do działania w filmach, co może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie
liczby waszych darczyńców.

Publikowanie na stronie Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu aktualnej Bazy wałbrzyskich
zasobów NGO
Linki do aktualnej Bazy wałbrzyskich zasobów NGO w czasie pandemii:
https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/news/tworzymy-bazewalbrzyskich-zasobow-w-czasie-pandemii-koronawirusa
lub
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/2020/11/03/tworzymy-baze-zasobowwalbrzyskich-ngo-w-czasie-pandemii-przylacz-sie/

Publikowanie na stronie Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu Bazy pomocowej
Link do aktualnej Bazy pomocowej oferowanej wałbrzyszanom
w czasie pandemii:
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/2020/12/17/pomaganie-w-walbrzychu-wczasach-pandemii/

Organizowanie szkoleń (w tym on-line)dla NGO lub
rekomendowanie i promowanie szkoleń
organizowanych i prowadzonych przez inne NGO
Jeśli Twoja organizacja chce zorganizować i poprowadzić
(w tym on-line) bezpłatnie szkolenie dla innych NGO, np. z zakresów dotyczących
aplikacji i programów do pracy zdalnej oraz spotkań video w sytuacji pandemii
(korzystania z bezpłatnych programów do spotkań video,
zakładania FB, Twittera, Instagrama)
lub szukania konkursów, pisania wniosków o dofinansowanie i sprawozdawczości,
to napisz do nas: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Badanie ankietowe wśród NGO
styczeń – marzec 2021 r.
Przeprowadzenie badania ankietowego, dzięki któremu Urząd Miejski w Wałbrzychu
poznaje potrzeby, oczekiwania oraz konkretne propozycje dotyczące
współpracy i relacji organizacji pozarządowych z UM,
dostosowane do wałbrzyskiej rzeczywistości.
W oparciu o uzyskane od wałbrzyskich NGO odpowiedzi,
powstanie diagnoza, a na jej podstawie – wypracowana
z pozarządowcami - strategia współpracy

WAŁBRZYCH - AKTYWNIE
Co roku Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza dwa konkursy ofert dla klubów sportowych.
I. Konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na który w roku 2021
zaplanowano w budżecie kwotę 1 000 000,00 zł
II. Konkurs z zakresu rozwoju sportu z zaplanowaną kwotą 850 000,00 zł.
W roku 2020 Gmina Wałbrzych, jako jedna z nielicznych, ogłosiła konkurs ofert na
zadanie polegające na szkoleniu dzieci i młodzieży
(mimo wielu wątpliwości dot. wydatkowania środków i możliwości ich rozliczenia z zachowaniem
dyscypliny finansów publicznych)

Biuro edukacji i spraw społecznych wyszło z inicjatywą, że będą kwalifikowane wydatki np. na wynagrodzenie
trenera, który treningi i zajęcia będzie przeprowadzał w formule on-line.
Ponadto zostały przyznane stypendia sportowe - dodatkowe wsparcie - dla zawodników, którzy nie mogli
zdobywać nagród oraz mieli ograniczone wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z ze swoimi klubami.
Minimalny próg środków własnych przeznaczonych na realizację obydwu zadań wynosi 10 % . Jednakże wkład
własny finansowy oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów zadania. Wartość dotyczy
całości projektu z uwzględnieniem wszystkich kategorii kosztów.

Baza wydatków, w ramach konkursów ofert,
dla UKS oraz klubów sportowych działających
w formie stowarzyszeń
Środki z dotacji mogą być przeznaczone na:
1) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, organizacji imprez, zawodów sportowych,
2) wynagrodzenia dla osób trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia,
3) zakup i uzupełnienie sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego,
4) realizację programów szkolenia sportowego, organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych
w tym pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, obozach
(transport, opłaty startowe, wyżywienie, noclegi itp.)
5) materiały i zabezpieczenie medyczne,
6) zakup nagród, pucharów, medali itp.
7) koszty odnowy biologicznej i zabiegi rehabilitacyjne zawodników,

Baza wydatków, w ramach konkursów ofert,
dla UKS oraz klubów sportowych działających
w formie stowarzyszeń
8) stypendia sportowe przyznane przez klub zawodnikom,
9) wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej,

10) pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym, kosztów wynagrodzeń kontraktowych zawodników,
11) pokrycie kosztów szkoleń i staży trenerskich, w tym kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
12) kosztów księgowych, obsługi prawnej związanych z realizacją zadania objętego dotacją,
13) zakup środków dezynfekujących niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas
zajęć treningowych w czasie trwania pandemii koronawirusa covid19,
14) inne.
Limit kosztów administracyjnych
(np. kierowanie, koordynowanie, wykonywanie działań administracyjno-kontrolnych,
księgowych, koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.)
zaplanowanych do poniesienia z dotacji może wynieść maksymalnie 10% dotacji.

Zadania w trybie pozakonkursowym
(art.19a).
W okresie obowiązywania stanu epidemii organizacje pozarządowe mogą
realizować zadania publiczne w celu przeciwdziałania COVID-19 zlecone
z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o środki finansowe na zadania związane
z ograniczaniem społecznych skutków pandemii w sferze działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych oraz dotyczące promocji i organizacji wolontariatu:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W ofercie należy uwzględnić uwarunkowania związane z obowiązującymi obostrzeniami.
Oferty w trybie uproszczonym należy składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, z dopisaniem nazwy
Biura merytorycznego UM w Wałbrzychu, którego dotyczy zakres oferty.

Możliwość użyczania lokalu OPP
Wałbrzyskie organizacje pozarządowe posiadające aktualny status OPP,
mają możliwość użyczenia, bez płacenia czynszu, na czas określony,
lokalu na swoją siedzibę od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Szczegóły - Biuro Lokalowe
ul. Kopernika 2, Wałbrzych
tel. 74 66 55 244
tel. 74 66 55 265

WSZYSTKIE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE
ZE STANEM EPIDEMII PUBLIKOWANE SĄ
NA BIEŻĄCO W DZIENNIKU USTAW
WWW.DZIENNIKUSTAW.GOV.PL/DU

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac. Magistracki 1
www.um.walbrzych.pl
um@um.walbrzych.pl
tel. 74 66 55 100 Centrala
fax 74 665 51 18
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/

