
 

                                                                                                 Sochaczew, 6.02.2019 r. 

                                                                                        

Pan Piotr Osiecki 
Burmistrz Miasta Sochaczew 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

jako organizacja działająca od ponad pięciu lat na rzecz mieszkańców miasta Sochaczewa jesteśmy 
żywo zainteresowani współpracą finansową z samorządem Miasta Sochaczew w realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców miasta. Braliśmy udział w procesie 
współtworzenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok i z dużą satysfakcją odnotowaliśmy fakt wpisania do Programu 
zgłoszonego przez nas zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.  

Dlatego z ogromnym zdziwieniem stwierdziliśmy, że zadania konkursowe w konkursie ofert 
ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza nr 18/2019 z dnia 22.01.2019 roku, są w znacznej części 
odmienne od tych, które zapisane były w Programie współpracy, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej  
w Sochaczewie nr XXXIX/427/18 z dnia 14.11.2018 r.  

W Programie współpracy, w Rozdziale 6 Priorytety w realizacji zadań publicznych w § 6 ust. 2 
wymienionych jest 16 priorytetowych zadań do realizacji w 2019 roku. W ogłoszonym otwartym 
konkursie ofert natomiast pojawiają się konkretne, nazwane z tytułu zadania z zakresu zaledwie kilku 
wymienionych zadań publicznych z Programu współpracy. Przykładem jest zadanie z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa polegające na Organizacji wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się 
w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa. Taki zapis powoduje, że organizacje 
chcące realizować zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, inne niż wpisujące się w produkt 
turystyczny „Mała Ojczyna Chopina”, zostają pozbawione możliwości pozyskania dotacji z budżetu 
miasta na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. A przecież nie bez powodu Program 
współpracy nie zawiera tak precyzyjnych zapisów, co powinno umożliwiać udział w konkursie każdej 
organizacji pozarządowej, zainteresowanej realizacją zadań z tego zakresu. 

Z przykrością też odnotowujemy brak w ogłoszeniu konkursowym zadania w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, co pozbawia naszą organizację możliwości 
zaproponowania projektu konkursowego wpisującego się w to zadanie.  

W ogłoszeniu konkursowym pojawiają się natomiast nowe, nieujęte w Programie zadania: zadanie  
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wskazane konkretne zadania pn. „Organizacja 
wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych czy „Trener osiedlowy” – działania profilaktyczne kierowane do dzieci 
i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego, jako alternatywa podejmowania zachowań 
ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) oraz zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności  
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - 
Organizowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia września 1939 roku, w tym 
zorganizowanie i przeprowadzenie we wrześniu 2019 roku rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą 1939 r.  
a także zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. 
Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” – realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej. 

 



 
Zapisy ogłoszenia konkursowego w naszej ocenie eliminują możliwość złożenia ofert przez 
organizacje, które w latach ubiegłych współpracowały z Miastem i śledząc prace nad opracowaniem 
Programu współpracy na 2019 rok mogły być spokojne o możliwość udziału w konkursie w 2019 
roku. Tymczasem ogłoszenie konkursowe zawierające zapisy w dużym stopniu odmienne od zapisów 
Programu współpracy w znacznej mierze zamknęło możliwość współpracy  
z Samorządem Sochaczewa wielu lokalnym organizacjom pozarządowym, zarówno organizacjom 
członkowskim POPPS, jak i innym organizacjom. Organizacje te zaniepokojone są tą sytuacją  
i zgłaszają się do nas z prośbą o interwencję u Pana Burmistrza. 

Niezrozumiałym dla nas jest także narzucenie wymagań wobec oferentów zarówno w zakresie 
terminów realizacji poszczególnych zadań, jak i licznych wymagań związanych z zakresem rzeczowym 
całości lub części planowanych przedsięwzięć. Wydaje się, że takiemu ujęciu zadań w ogłoszeniu 
konkursowym, ze wskazaniem ich tytułu, tematyki i specyfikacji, bardziej pasuje forma ogłoszenia 
postępowania w zakresie zamówienia publicznego, a nie konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych.  

To tylko kilka przykładów odmiennych zapisów zadań z ogłoszenia konkursowego w stosunku do 
zapisów zadań Programu współpracy na 2019 rok. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o tej treści 
narusza naszym zdaniem ujęte w Programie współpracy zasady stanowiące podstawę współpracy 
Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, w szczególności zasadę pomocniczości i suwerenności stron oraz zasadę 
partnerstwa. 

W naszej opinii niespójność ogłoszenia konkursowego z Programem współpracy, będącym 
dokumentem wyższej rangi, sprawia, że ogłoszenie konkursowe posiada istotne wady prawne, 
mogące skutkować jego nieważnością, dlatego wnioskujemy o unieważnienie ogłoszonego 
postępowania konkursowego i ponowne ogłoszenie konkursu zgodnie z zadaniami zapisanymi  
w Rocznym Programie Współpracy  Miasta Sochaczewa  z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Agnieszka Ptaszkiewicz 

Prezes POPPS 

 

 


