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Raport z punktu konsultacji

Projekt kryteriów ocen na rok 2020
w ramach konsultacji społecznej
Konsultacje społeczne w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych
Forma dialogu: dokument

Tekst wprowadzający

Projekt kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 r.

Opis

Projekt kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 r.

Aktywny w terminie

2019-10-22 - 2019-11-11

Załączniki
Typ

Załącznik

Opis

Załącznik do punktu
harmonogramu

2. Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 321.2019 Proponowane kryteria ocen.pdf

Projekt kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w 2020 r.

Plik źródłowy dokumentu

2. Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 321.2019 Proponowane kryteria ocen.pdf

Projekt kryteriów ocen na rok 2020

Raport aktywności
Rodzaj uczestnika

Liczba aktywności

Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP

0

Liczba aktywności z korespondencji

0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyﬁkacją (osoby ﬁzyczne)

10

Liczba aktywności uczestników z pełną identyﬁkacją (instytucje)

0

Liczba aktywności uczestników tymczasowych

0
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Wszystkich aktywności

10

Liczba odsłon

248

Propozycje zmian
Punkt 1

Brak aktywności

Punkt 2

Opinia 1 -  0  0

Aktualny tekst:

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
LP. 1 klasa rozgrywkowa?seniorzy
III liga ?18 pkt
IV liga ?14 pkt
V liga ?10 pkt
klasa A ?7 pkt
klasa B ?5 pkt
klasa C ?3 pkt

Propozycja:

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
LP. 1 klasa rozgrywkowa?seniorzy
III liga ?18 pkt
IV liga ?14 pkt
V liga ?10 pkt
klasa A ?8 pkt
klasa B ?5 pkt

Uzasadnienie:

od sezonu 2018/19 nie ma już klasy C, w następstwie tego wszystkie drużyny z c klasy automatycznie zostały
przeniesione do Klasy b która stała się najniższą klasą rozgrywkową drużyny w tej lidze nie muszą martwić się o
spadek i dlatego tylko dwu punktowa różnica pomiędzy Klasą A a B była za mała

Opinia 2 -  0  0

Aktualny tekst:

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
lp. 2
junior: junior młodszy: trampkarz/młodzik
MLM/MLJ 12 pkt 12 pkt 12 pkt
ekstraliga 9 pkt 9 pkt 9 pkt
I liga 5 pkt 6 pkt 7 pkt
II liga X 4 pkt 5 pkt
III liga X X 3 pkt
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Propozycja:

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
lp. 2
junior: junior młodszy: trampkarz/młodzik
MLM/MLJ 10 pkt 10 pkt 10 pkt
ekstraliga 8 pkt 8 pkt 8 pkt
I liga 7 pkt 7 pkt 7 pkt
II liga 7 pkt 7 pkt 7 pkt
III liga 7 pkt 7 pkt 7 pkt

Uzasadnienie:

nie powinno być zróżnicowanego punktowania rozgrywek młodzieżowych od I ligi do III ponieważ to w której lidze gra
drożyna nie zawsze zależy do poziomu sportowego drużyny a do tego jak dużo jest zgłoszonych drużyn do danej
kategorii wiekowej

Opinia 3 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

Uzasadnienie:

-kluby piłkarskie
UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
lp.2
Rozgrywki turniejowe
orliki/żaki ?2 pkt
skrzaty ?1 pkt
(za każdą drużynę)

-kluby piłkarskie
UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH
lp.2
Rozgrywki turniejowe
orliki- 5 pkt
żaki ?4 pkt
skrzaty ?2 pkt
(na wszystkie drużyny w kategorii wiekowej )

nie powinno być przyznawanych punktów za każdą drużynę w kategorii wiekowej ponieważ są kluby które zgłaszają po
kilka drużyny do rozgrywek a faktycznie na turnieje jeździ tylko jedna drużyna, po drugie wszystkie dzieci z danej
kategorii wiekowej trenują razem.

Punkt 3

Brak aktywności

Punkt 4

Brak aktywności

Punkt 5

Brak aktywności
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Punkt 6

Opinia 1 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

?Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym?
pkt 1.

możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
(rozumiana jako doświadczenie przy realizacji zadań na rzecz seniorów w ostatnich ;
3 latach; 5 pkt.
2 latach 3 pkt.
1 rok; 1 pkt
oraz zagwarantowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadania) ? do 5 pkt

Uzasadnienie:

Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów winny zostać docenione poprzez premię za te działania.
Proponuję stopniowanie w ocenie i przyznanie punktów wg skali opisanej w treści uwagi.

Opinia 2 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

Uzasadnienie:

pkt 4
1 uczestnikiem może być mieszkaniec gminy Skawina w wieku powyżej 60 lat
2 uczestnikami projektów mających na celu integrację międzypokoleniową mogą być mieszkańcy gminy Skawina w
wieku 3?18 lat oraz powyżej 60 lat

pkt. 1Zdecydowanie nalezy umiescić zapis, że; uczestnikiem może być także mieszkaniec gminy Skawina , który w
trakcie brania udzuału w projekcie bedzie opiekunem osoby np. niepełnosprawnej, która wymaga opieki innej osoby,
moga to być także osoby nie mające ukończone 60 lat, ale są wolontariuszami np. Stowarzyszenia organizującego
grant, w trakcie np. wycieczki są pilotami, instruktorami prowadzącymi zajecia a także koordynatorami grantu.
pkt.2; W przypadku brania udziału w integracji międzypokoleniowej uczestnik w wieku 3-18 lat musi mieć opiekuna
prawnego.

Uzasadniam to tym, iż w ciągu ostatnich 4 lat braliśmy udział w zajęciach z osobami starszymi, organizowaliśmy
wyjazdy, wycieczki i musza byc zapisy dopuszczające udział tych osob, ktore nie spełniają wymogów pow. 60 lat, ale z
racji prowadzenia zajęc, organizowania wycieczek muszą z ramienia stowarzyszenia brać w tym udział; wolontariat,
koordynacja. W przypadku brania udziału w integracji międzypokoleniowej uczestnik w wieku 3-18 lat musi mieć
opiekuna prawnego.

Opinia 3 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

cykl wycieczek (powyżej 3) lub wyjazd min. 3-dniowy ? 1 pkt
cykl 3-10 zajęć ? 2 pkt
cykl 11-20 zajęć ? 3 pkt
cykl 21-30 zajęć ? 4 pkt
cykl powyżej 31 zajęć ? 5 pkt

lub wyjazd min. 3-dniowy
z przewidzianym programem zajęć ; co najmniej 2 zajęcia dziennie; 3 pkt.
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Uzasadnienie:

Zdarzają się wyjazdy kilkudniowe na których sa prowadzone zajęcia; rehabilitacja,zajęcia na basenie, na sali ćwiczeń
itp. Z własnego doświadczenia to wie, gdyż w ten sposób organizowaliśmy wyjazdy kilkudniowe. Trzeba to
odpowiednio premiowac.

Opinia 4 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

Uzasadnienie:

kwaliﬁkacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne ? 3 pkt

kwaliﬁkacje osob......... pkt 5

Należy docenic poprzez premiowanie punktami kwaliﬁkacje osób, doswiadczenie przy realizacji zadań na rzecz osób
starszych, które to zadania były już realizowane pod tym kątem. Można to przeanalizować poprzez udzielone granty i
zlożone sprawozdania.

Opinia 5 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

Uzasadnienie:

ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, w
tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań ? 0-6 pkt

proponuje punktacje; 1-10

Uważam, że nie należy przyjmować kryterium od 0, gdyż zero to dyskwaliﬁkacja oferenta. Należy jednak docenić
rzetelność, terminowość, sposób rozliczania środków.

Opinia 6 -  0  0

Aktualny tekst:

Propozycja:

Uzasadnienie:

udział środków własnych ﬁnansowych oraz planowany przez oferenta wkład osobowy i rzeczowy (poza środkami
z budżetu Gminy ? w tym m.in. z wyłączeniem składki członka wspierającego)
do 40,99% ? 1 pkt
41-50,99% ? 2 pkt
51-60,99% ? 3 pkt
61-70,99% ? 4 pkt
71% i więcej ? 5 pkt

do 30,99% ? 1 pkt
31-40,99% ? 2 pkt
41-50,99% ? 3 pkt
51-60,99% ? 4 pkt
61% i więcej ? 5 pkt

Powyższe uzasadniam tyn, iż są to stowarzyszenia, które działają na rzecz osób starszych, należy ich premiować
inaczej aniżeli inne programy, gdzie są osoby wolontariuszami sprawnymi ﬁzycznie, w młodszym wieku a tu
chcielibyśmy zachęcić do wolontariatu także osoby starsze.

Opinia 7 -  0  0

Aktualny tekst:

dopisane nowego punktu
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Propozycja:

Proponuję dodac całkowicie nowy punkt;
w przypadku oferenta, który zaroponuje w swojej ofercie zajęcia, spotkania prozdrowotne otrzyma dodatkowo punkty;
do 5 zajęć; 3 pkt.
pow. 5; ; 5 pkt
gdy oferent zorganizuje dodatkowo tzw dzień otrzyma dodatkowo 5 pkt.
gdy oferent zorganizuje zajęcia z pomocy przedmedycznej otrzyma dodatkowo 5 pkt.

Uzasadnienie:

Chodzi o promowanie polityki prozdrowotnej dla osób starszych, organizowanie białych niedziel, sobót, zajęć i ćwiczeń
praktycznych z pomocy przedmedycznej

Punkt 7

Brak aktywności

Punkt 8

Brak aktywności

Punkt 9

Brak aktywności
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