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Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie  Programu Współpracy Miasta Konina                                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                 

i o wolontariacie na 2019 rok 

 

 

Podmiot zgłaszający 

propozycje 

Adres Nr telefonu E-mail Imię i nazwisko 

osoby do  kontaktu 

Data wypełnienia  

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną w 

Koninie  

 

ul. Kurpińskiego 3, 

62-510 Konin  

(63)2422064 sdsrazem@wp.pl Alina Olejnik 

604-351-998 

13.07.2018r. 

 
 
Lp. Aktualny zapis w projekcie 

uchwały 

(proszę podać nr paragrafu, 

punktu itd.) 

Proponowana zmiana 

(proszę podać konkretny 

zapis paragrafu, punktu itd.) 

Uzasadnienie 

1 

 

Rozdział III  § 4. Pkt 13 

 

Prośba o zmianę dotyczy:  

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA 

KONINA 

 
Prezydent Miasta Konina 
ogłasza otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego z 

Rozdział III  § 4. Pkt 13 

 

Prośba o zmianę dotyczy:  

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA 

KONINA 

 
Prezydent Miasta Konina 
ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania 

     Nagrody i premie przyznawane pracownikom są ważnym 
elementem systemu motywacyjnego. Praca w Środowiskowym Domu 
Samopomocy jest dynamiczna, często wymaga zaangażowania 
pracowników  poza ich zakresem obowiązków. Osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną mają zmieniające się potrzeby 
wsparcia i opieki. Ich stan zdrowia często ulega pogorszeniu i nakłada 
dodatkowe obowiązki zarówno na rodzinę jak i kadrę ŚDS.  
     Oferta Domu jest coraz bogatsza. W celu zapewnienia jakości 
świadczonych usług wymaga przygotowywania dodatkowych zajęć, 
wzrostu kreatywności i podążania za potrzebami naszych uczestników. 



dziedziny pomocy społecznej, 
działalności charytatywnej oraz 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami na rok 
2018 
 
VIII. Koszty 

niekwalifikowalne 

Do wydatków, które w ramach 
konkursu nie mogą być 
finansowane, należą wydatki nie 
odnoszące się jednoznacznie do 
projektu, w tym m. in.: 

 (…) 
 Nagrody, premie i inne 

formy bonifikaty 
rzeczowej lub 
finansowej dla osób 
zajmujących się 
realizacją zadania; 

 (…) 

publicznego z dziedziny 
pomocy społecznej, działalności 
charytatywnej oraz na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
na rok 2019 
 
VIII. Koszty 

niekwalifikowalne 

Do wydatków, które w ramach 
konkursu nie mogą być 
finansowane, należą wydatki 
nie odnoszące się jednoznacznie 
do projektu, w tym m. in.: 

 (…) 
 Nagrody, premie i inne 

formy bonifikaty 
rzeczowej lub 
finansowej dla osób 
zajmujących się 
realizacją zadania; 
(punkt nie dotyczy 
placówek w całości 
finansowanych przez 
Urząd Miejski ze 
środków budżetu 
centralnego;  

 (…) 

     Od lipca 2018 roku zwiększyła się liczba miejsc w ŚDS, tym 
samym wzrosła ilość obowiązków spoczywających na pracownikach. 
Wysokość dotacji wzrosła i dała możliwość dodatkowego 
wynagradzania. 
     W związku z Programem „Za życiem” otrzymujemy dodatkowe 
środki, które nie są gwarantowanymi i przekazywanymi w sposób 
ciągły. Nie pozwalają na zwiększenie wynagrodzeń na stałe, ale dają 
możliwość okresowego wzrostu wynagrodzeń. 
    Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem”  jest prowadzony przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Koninie. Regulamin Pracy i Wynagradzania 
Pracowników PSONI pozwala na wypłatę jednej nagrody w roku 
pracownikom. Środki, które pozostają ze zwolnień lekarskich i 
urlopów macierzyńskich mogą zostać wykorzystane właśnie na te 
nagrody.   
     Dotacja otrzymywana z Urzędu Miasta jest jedyną dzięki której 
funkcjonuje ŚDS, nie mamy innych źródeł finansowania. Brak 
możliwości wypłacania nagród i premii pozbawia pracowników 
wyższych wynagrodzeń, pomimo zwiększonego zakresu zadań 
spowodowanego realizacją Programu „Za życiem”, jak również z 
powodu zastępstw za innego pracownika. Nie pozwala wypełniać 
założeń Regulaminu naszego Stowarzyszenia, które jest realizowane w 
stosunku do innych osób zatrudnionych np. w WTZ.  
  

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r. na: 
 adres e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl  albo 
 pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Konina z dopiskiem „Konsultacje -  Program Współpracy z NGO na 2019” albo 
 przesłać pocztą na adres Centrum Organizacji Pozarządowych,  Plac Wolności 1, 62-500 Konin  z dopiskiem „Konsultacje – Program 

Współpracy z NGO na 2019”. 


