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stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

organizowania otwartych konkursów ofert w Gminie Miasto Szczecin 

 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o weryfikację zasad 

obowiązujących w trakcie organizowania otwartych konkursów na wykonywanie zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, a w szczególności wnosi o: 

1.  Weryfikację kryterium premiującego podmioty, które współpracowały wcześniej 

z Gminą Miasto Szczecin. Stosowanie takiego kryterium może wykluczać nowe, 

młode organizacje, bądź podmioty które mają doświadczenie w realizacji zadań 

publicznych, ale we współpracy z innymi niż Gmina Miasto Szczecin podmiotami. 

Wybór realizatorów zadań publicznych winien bazować w pierwszej kolejności 

na merytorycznej ocenie zaproponowanych rozwiązań a także weryfikacji 

harmonogramu i budżetu. Mając na względzie potrzebę rozwoju III sektora 

w Szczecinie oraz zapewnienie jak najszerszej i jak najlepszej merytorycznie oferty 

wnosimy o umożliwienie organizacjom pozarządowym uznawania przez Gminę 

Miasto Szczecin doświadczenia zdobytego na bazie innych działań, niż tylko tych, 

które finansowała Gmina Miasto Szczecin. 

2. Zapewnienie odpowiedniej jakości oceny ofert. Kryteria, tam gdzie jest to zasadne 

i możliwe, winny być opisywane pod kątem ważności (np. za pośrednictwem liczby 

punktów, wag punktowych itp.) z uwzględnieniem specyfiki danego konkursu. 

W uzasadnieniu przyznania środków należy odnosić się do wszystkich kryteriów, 

bowiem kryteria te stanowią podstawę do rozdziału publicznych środków.   

3. Rada rekomenduje Panu Prezydentowi konsultowanie proponowanych kryteriów 

w otwartych konkursach ofert kierowanych do Organizacji Pozarządowych ze 

Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Pozwoli to na szersze 

włączenie czynnika społecznego w zakresie specjalistycznego doradztwa, w proces 

przekazywania publicznych środków przez Gminę Miasto Szczecin.  

Powyższe propozycje i postulaty mają na celu zapewnienie przede wszystkim jak najlepszej 

jakości oceny składanych ofert, a także przejrzystości procesu dzielenia publicznych 

środków. W efekcie, pozwoli to na podniesienie aktywności III sektora w Szczecinie 

oraz wzmocnienie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

a administracją samorządową w naszym mieście. 
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