
 
 

System pomocy Gminy Miasta Koszalina dla Organizacji pozarządowych  
prowadzących działalność statutową na rzecz mieszkańców. 

Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność statutową i realizują zadania  
w różnych sferach pożytku publicznego co powoduje, że nie ma możliwości zastosowania ogólnych 
zasad do każdego zaistniałego problemu związanego z epidemią Covid-19. 
W ramach realizacji zadań publicznych Organizacje zgłaszają przede wszystkim problemy  
z możliwością ich realizacji z uwagi na brak dostępu do obiektów sportowych, instytucji kultury i 
szeregu miejsc publicznych, w którym zaplanowały swoje zadania. Ponadto odwołano lub 
przełożono szereg działań lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich  
i międzynarodowych w sporcie i  w innych sferach zwłaszcza w  kulturze, turystyce, ochronie 
zdrowia.  
Miasto ma przede wszystkim na celu realizację wszystkich zawartych umów w jak najszerszym 
zakresie tak aby Organizacje nie straciły swojego potencjału budowanego przez lata poprzez utratę 
płynności finansowej, jak również kapitału ludzkiego.  
 
W związku z powyższym: 
 
1. Miasto nie będzie domagało się uznania dotacji za niewykorzystaną niezgodnie  
z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi wobec 
wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych  
w ramach  zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności  
związanych ze stanem zagrożenia epidemią albo stanu epidemii nawet  jeśli nastąpi niewykonanie 
planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów  założonych w  umowie  
z uwagi na powyższe okoliczności. 
 
2. Gmina Miasto Koszalin, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mają 
istotny wpływ na realizowane zadanie, na wniosek organizacji, może dokonać zmiany umowy  w 
szczególności poprzez zmianę: 
1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części; 
2) sposobu wykonywania umowy lub jej części; 
3) zakresu wykonania umowy lub jej części. 

Zatem jeśli Organizacja z uwagi na stan epidemii i ograniczenia z nim związane, nie jest  
w stanie realizować zaplanowanych w złożonych ofertach zadań to: 

A) Informuje niezwłocznie o braku możliwości realizacji zadania lub jego części, rezygnują  
z realizacji jego  części lub całości  

albo 

B) Dokonuje niezwłocznie aktualizacji w zależności od potrzeb: planu działania  
i harmonogramu, kosztorysu,  planowanych rezultatów, możliwe jest zatem np. przeniesienie części 
działań na dalszą część roku, przesunięcie terminu realizacji zadania, zmiana sposobu wykonania 
zadania czy jego zakres. 
 
 
Należy jednak pamiętać, że wnioskowane zmiany umowy powinny wiązać się  
z wystąpieniem zdarzeń na które wpływ miała epidemia i muszą być związane  
z przekazanym do realizacji zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert, a nie wprowadzać 
zapisów i kosztów, które doprowadzą do realizacji zupełnie nowego zadania, które nie było 
przedmiotem wcześniejszej oceny. 
 
3.Kluby sportowe nie będą obciążane fakturami, za korzystanie z obiektów  sportowych (np. za 



miesiąc kwiecień) z uwagi na fakt, iż Zarząd Obiektów Sportowych za miesiąc kwiecień nie 
udostępniał obiektów, a zawodnicy Klubów nie mogli trenować  
w tym czasie. 
 
4. Organizacje, które korzystają z lokali Zarządu Budynku Mieszkalnych mogą ubiegać się o: 

1) Odroczenie terminu płatności czynszu , 
2) Rozłożenie na raty powstałego zobowiązania, 
3) Nie naliczanie odsetek za czas udzielania ulgi. 

 
5. W toku trwania epidemii nie będą prowadzone kontrole zadań publicznych, a dotacje będą 
rozliczane tylko na podstawie sprawozdań z realizacji dotowanych zadań, natomiast szczegółowe 
sprawdzenie realizacji zadań będą mogły zostać przeprowadzone w terminie późniejszym do 5 lat 
od zakończenia realizacji zadania.  
 
6. W ramach pomocy instytucjonalnej, Miasto będzie starało się zapewnić w okresie epidemii i po jej 
ustaniu bieżące doradztwo dla organizacji pozarządowych między innymi za pośrednictwem 
Wydziału Kultury i Spraw Społecznych w ramach Referatu Organizacji Pozarządowych pozwalające 
znaleźć rozwiązania koszalińskim organizacjom w tym trudnym okresie ich działalności. Doradztwo 
tego typu będzie również prowadzone przez Centrum Organizacji Pozarządowych jako zadanie 
zlecone realizowane przez Pracownię Pozarządową przy ul Dworcowej 2 w Koszalinie. Należy 
pamiętać, że w okresie stanu epidemii będzie to wyłącznie doradztwo zdalne za pośrednictwem 
środków przekazu telefonicznego i internetowego. 

 
7. Organizacje pozarządowe mogą również korzystać z programów pomocowych 
przygotowanych przez władze centralne, które szczegółowo zostały przedstawione na 
stronach Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
np.   
https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora-19-rozwiazan/ 
 a także na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych (pracownia pozarządowa) 
http://pracowniapozarzadowa.pl/2020/03/23/informacje-dla-organizacji-zw-z-okresem-
epidemii/  
i na stronie miejskiej w zakładce Organizacje pozarządowe 
https://www.koszalin.pl/pl/page/organizacje-pozarzadowe  
 

Określone powyżej działania mogą ulec zmianie w miarę jak będą zniesione poszczególne 
obostrzenia mające na celu nierozprzestrzenianie się pandemii zwłaszcza dotyczące zakazu wstępu 
do miejsc publicznych w tym instytucji kultury, czy rekreacji.  
 


