
UCHWAŁA NR 35/II/20 

DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wsparcia organizacji obywatelskich przez samorządy lokalne  

województwa dolnośląskiego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr 4156/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  

26 lipca 2017 r. w sprawie organizacji i trybu działania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na lata 2017-2020, uchwala się co następuje:  

 

§ 1.  

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z przeciwdziałaniem i zwalczeniem  

COVID-19, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego chce zwrócić uwagę na szczególną 

sytuację sektora dolnośląskich organizacji obywatelskich, które nie mają możliwości realizowania 

zleconych zadań publicznych związanych z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami. Efektem trudności 

w kontynuowaniu działań projektowych, a także statutowych jest utrata płynności finansowej, brak 

możliwości zrealizowania zakładanych rezultatów i wskaźników, konsekwencje niewywiązywania się 

z zawartych umów oraz zmniejszenie zdolności organizacyjnych do realizacji działań bieżących. Biorąc 

powyższe pod uwagę DRDPP zwraca się z apelem do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz 

Zarządów Powiatów na terenie województwa dolnośląskiego o: 

1) Uruchomienie wsparcia w trybach:  

- art.15zzm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  

dla organizacji niosących pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu w związku 

z COVID-19 (np. osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, seniorom, ofiarom przemocy 

domowej), 

- art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, bezpośrednio po zakończeniu epidemii, aby wesprzeć organizacje,  

które znalazły się w trudnym położeniu finansowym z powodu zatrzymania realizacji zadań 

publicznych oraz działań statutowych skierowanych do mieszkańców samorządu; 

2) Wyrażanie zgody na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji działań  

– form zdalnych, on-line – tam gdzie jest to możliwe w realizowanych zadaniach publicznych 

przez organizacje obywatelskie; 

3) Wyrażanie zgody na zmiany dotyczące sposobów realizacji zadania zleconego w zakresie 

zmian kadry, harmonogramu i kosztorysu, a także zmniejszenia wymogów dotyczących 

rezultatów; 

4) Kwalifikowanie wydatków związanych z odwołanymi działaniami z powodu zagrożenia 

COVID-19 i w związku z zaciągnięciem przez organizację obywatelską zobowiązań na ten cel 

przed 11.03.2020 r.; 

5) Kwalifikowanie kosztów stałych zadań publicznych, w tym kosztów personelu, które muszą 

być ponoszone pomimo braku uczestników projektów;  

6) Uwzględnienia przy rozliczaniu zadań publicznych siły wyższej jaką jest zagrożenie 

epidemiologiczne COVID-19 oraz nie wprowadzanie korekt finansowych za niezrealizowane 



działania lub rezultaty, w szczególności polegające na bezpośrednim kontakcie z ludźmi wprost 

lub pośrednio; 

7) Utrzymanie zaplanowanych konkursów w 2020 r. wraz z planowanymi kwotami środków na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a także niezmniejszanie kwoty 

środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku;  

8) Odstąpienie od pobierania opłat czynszowych za najem lokali należących do samorządu lub 

jego jednostek od wszystkich organizacji oraz podmiotów ekonomii społecznej za okres  

od 13 marca do 31 grudnia 2020 r.; 

9) Uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek dla organizacji obywatelskich, tak aby 

umożliwić płynność finansową w związku z przerwą w działalności wynikającej z epidemii 

COVID-19.; 

10) Zapewnienie wsparcia informacyjno-doradczego dla organizacji w kwestiach prawnych  

i księgowych wynikających z nowych przepisów związanych z COVID-19, a także udzielania 

pomocy w formalnościach dotyczących wyrażania zmian w realizowanych zadaniach 

publicznych. Rekomendujemy zapewnienie takiego wsparcia poprzez organizacje prowadzące 

statutowo takie działania, np. Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.   

 

 

§ 2. 

Uchwałę otrzymują:  

1) Wójtowie, 

2) Burmistrzowie,  

3) Prezydenci Miast, 

4) Zarządy Powiatów 

na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Dolnośląskiej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego 

Arkadiusz Zagrodnik 


