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W odpowiedzi na złożoną w dniu 25 maja br. przez Pana Radnego interpelację dot. wsparcia i
ulg  ze  strony  Miasta  dla  kaliskich organizacji  pozarządowych,  szczególnie  zajmujących  się
działalnością  charytatywną  pragnę  poinformować,  iż  podmioty  te  od  wielu  lat  korzystają
z różnych form wsparcia ze strony kaliskiego samorządu. Należy do nich m.in. udostępnianie
bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach pomieszczeń i  lokali  na działalność statutową
tych organizacji, a także użyczanie lub przekazywanie sprzętu. Część stowarzyszeń i fundacji
realizując zadania publiczne na rzecz mieszkańców Kalisza korzysta ze wsparcia finansowego
poprzez  udzielone  dotacje  na  wsparcie  lub  powierzenie  realizacji  zadań.  Łączna  wartość
środków z budżetu Kalisza przekazana w ramach współpracy w formie finansowej wyniosła
w ubiegłym roku 16.334.548,04 zł. 

W  związku  z  obecną  sytuacją  epidemiczną,  w  odniesieniu  do  części  realizowanych
w bieżących  roku zadań  na podstawie  umów zawartych  przez  organizacje  pozarządowe  z
Miastem nastąpiło czasowe zawieszenie lub ograniczenie podejmowanych działań, albo też
zmiana ich formuły. Ze względu na bardzo dużą różnorodność tych zadań, w odniesieniu do
każdego  z  nich  konieczne  jest  indywidualne  podejście  i  określenie,  czy  np.  planowane
działania mogą być zrealizowane w takiej samej lub innej formie, lub też w innym terminie.
Organizacje  mają  możliwość  –  w  takiej  nieprzewidywalnej  wcześniej  sytuacji  –  złożyć
aktualizację  harmonogramu  oraz  kosztorysu  zadania  z  uwzględnieniem  aktualnej
rzeczywistości  (np.  uwzględnienie  innej  struktury  wydatków,  konieczność  ponoszenia
kosztów  stałych,  ew.  zakupu  środków  dezynfekcyjnych  oraz  środków  ochrony  osobistej).
Merytoryczne wydziały Urzędu współpracujące na co dzień z organizacjami pozarządowymi,
pozostają z nimi w stałym kontakcie i na bieżąco reagują na te sytuacje i zgłaszane problemy,
co  wynika  m.in.  ze  zmieniających  się  wytycznych  sanitarnych  ograniczających,  bądź
umożliwiających podejmowanie różnych rodzajów aktywności. 
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Pragnę  zapewnić,  że  samorząd  Kalisza  będzie  z  dużym  zrozumieniem  podchodził
każdorazowo  do  składanych  przez  organizacje  ww.  aktualizacji  harmonogramów  oraz
kosztorysów realizowanych zadań,  starając się w miarę posiadanych możliwości  prawnych
elastycznie i w sposób zindywidualizowany odpowiedzieć na zgłaszane problemy.

Urząd  przekazywał  także  organizacjom,  które  zgłaszały  taką  potrzebę,  maseczki  ochronne
oraz  środki  dezynfekcyjne  dla  pracowników wykonujących  zadania  na  rzecz  mieszkańców
oraz dla podopiecznych tych organizacji.

Ponadto  stowarzyszenia  i  fundacje  mogą  na  takich  samych  zasadach,  jak  inne  podmioty
korzystać  z  wprowadzanych  ulg  i  rozwiązań  łagodzących  skutki  epidemii  COVID-19,
przewidziane w ogólnie obowiązujących i modyfikowanych przepisach.

Bardzo  dziękuję  za  zainteresowanie  Pana  Radnego  powyższym  tematem.  Nadmieniam,  iż
praca podmiotów,  w tym organizacji  pozarządowych,  które w tym trudnym okresie  służą
pomocą osobom potrzebującym jest dla mnie bardzo ważna. Jako Prezydent Miasta dołożę
starań, aby każda prośba o wsparcie powyższych instytucji została indywidualnie rozpatrzona.
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Szanowny Panie Prezydencie

W warunkach ograniczonej działalności gospodarczej, jak ma miejsce w czasie epidemii 
Covid-19 , z trudnościami spotykają się nie tylko firmy a le również fundacje i stowarzyszenia, 
których działalność jest silnie ograniczona. W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z 
zapytaniem:
- Na jakie formy wsparcia lub ulg ze strony miasta mogą liczyć kaliskie fundacje i stowarzyszenia, 
szczególnie te które zajmują się działalnością charytatywną?

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 
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