Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/302/12
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 listopada 2012 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Opracowanie:
Zespół ds. promocji, sportu i współpracy

„Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…”

PREAMBUŁA
Gmina Skawina, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, uznaje konieczność
budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo pomiędzy administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Partnerstwo to ma na celu
doskonalenie wykonywania zadań Gminy Skawina poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.
Zakładanym rezultatem niniejszej współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych
z realizacją zadań publicznych oraz dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów
lokalnych, ale także poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skawina poprzez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, dialogu i partnerstwa między przedstawicielami władz samorządowych a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 cyt. wyżej ustawy.
Program opracowano we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji
społecznych określonych w Uchwale Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marcin Kuflowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
/-/
Adam Najder
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

„Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 rok” określa w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2.

cel główny i cele szczegółowe programu;
zasady współpracy;
zakres przedmiotowy;
formy współpracy;
priorytetowe zadania publiczne;
okres realizacji programu;
sposób realizacji programu;
wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
sposób oceny realizacji programu;
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.

Ilekroć w „Programie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 rok” jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);
2) programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.”;
3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
4) środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
5) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 115 poz. 728);
6) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4
ustawy;
7) podmiotach określonych w art. 3 ust. 3 ustawy – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; a także: stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

3.
4.

nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników;
gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Skawina;
Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Skawina;
wydziale merytorycznym – rozumie się przez to wydział, z którego środków określonych
uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja;
jednostce organizacyjnej gminy – rozumie się przez to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skawinie;
konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z udziałem dotacji z budżetu Gminy Skawina;
wkładzie własnym finansowym – należy przez to rozumieć zaangażowane w realizację zadania
środki niestanowiące dotacji, których dysponentem jest organizacja pozarządowa;
niefinansowym wkładzie własnym osobowym – należy przez to rozumieć, odpowiadające
świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez
wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji pozarządowej lub wolontariusza na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
niefinansowym wkładzie własnym rzeczowym – należy przez to rozumieć nie powodujące
kosztów finansowych, udokumentowane wykorzystanie zasobów rzeczowych organizacji
pozarządowej na potrzeby realizacji zadania;

Program obejmuje współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy organu samorządowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz podmioty
odpowiedzialne za realizację programu.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe.
§2
Cel główny Programu.

Głównym celem programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez
budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój dialogu i partnerstwa pomiędzy samorządem a
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy, mające służyć
rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
§3
Cele szczegółowe programu.
1.
2.
3.
4.

Profesjonalizacja i popularyzacja działalności podmiotów zaliczanych do III sektora.
Rozwój dialogu i partnerstwa między organizacjami pozarządowymi a gminą przez współdziałanie
ze Skawińską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych rozumiane jako
pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.
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5.

Dopracowanie zasad udostępniania lokali na potrzeby działalności statutowej organizacji
pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Rozdział 3
Podmioty współpracy.
§4

1.
2.

Podmiotami współpracy są władze samorządowe Gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2
i 3 Ustawy.
Program współpracy nie ma zastosowania w przypadku:
1)
2)
3)
4)

partii politycznych;
związków zawodowych i organizacji pracodawców;
samorządów zawodowych;
fundacji utworzonych przez partie polityczne;
Rozdział 4
Zasady współpracy.
§5

Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z wszelkimi inicjatywami obywatelskimi,
zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i grupami nieformalnymi.
§6
Organizacje informują o swojej gotowości do współpracy z Gminą poprzez wypełnianie i aktualizowanie
przynajmniej raz w roku gminnej ankiety o organizacjach pozarządowych.
§7
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1.

2.
3.

4.

pomocniczości - będącej zasadą o charakterze ustrojowym i oznaczającą uporządkowanie
wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym, a sektorem obywatelskim
oraz ukierunkowane na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie
interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.
suwerenności stron - polegającej na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
partnerstwa - oznaczającej, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu
najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych
procesach.
efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych.
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5.
6.

uczciwej konkurencji - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na
równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu
równego dostępu do informacji.
jawności - zakładającej, że Gmina udostępnia współpracującym z nim organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji
zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom
administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania
tych kosztów, tak, aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań
przez inne instytucje i osoby.
Rozdział 5
Zakres przedmiotowy współpracy.
§8

Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 Ustawy (z zastrzeżeniem
możliwości określenia w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów innych zadań, zgodnie z art. 4
ust. 2 Ustawy) przy spełnionych następujących warunkach:
1. realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Gminy;
2. obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa;
3. przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
§9
Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy w roku 2013, przy współudziale finansowym gminy zaliczamy:
1.

Obszar: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”
1) organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych i ich rodzin w życiu
społeczności lokalnej;
2) zajęcia pozaszkolne realizujące programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych dla
dzieci i młodzieży;
3) inicjatywy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
4) programy dla ofiar i sprawców przemocy;

2.

Obszar: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
1)
2)
3)
4)

organizacja zajęć pozalekcyjnych;
upowszechnianie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców gminy;
szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;
organizacja zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, wakacyjnych imprez sportoworekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych;
5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo;
6) aktywizacja seniorów.

5

„Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…”

3.

Obszar: „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży”

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
4.

Obszar: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
1) organizacja imprez kulturalnych;
2) upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców;
3) inicjatywy mające na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej
mieszkańców gminy – dzieci, młodzieży i dorosłych;
4) działalność w zakresie upowszechniania historii i tradycji gminy;
5) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści
patriotycznych;

Burmistrz zastrzega sobie prawo do ogłoszenia konkursów na realizację w 2013 roku zadań
publicznych, których nie uwzględniono w niniejszym programie, a wymienione zostały wśród zadań
wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 ustawy oraz należą do katalogu zadań własnych gminy,
określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591), z zastrzeżeniem możliwości określenia w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów innych
zadań, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, jak również do udzielenia wsparcia w trybie art. 19a ustawy
wobec wystąpienia określonych wyżej okoliczności.
Konkursy ofert na realizację zadań w powyższych obszarach odbywać się będą zgodnie
z Harmonogramem otwartych konkursów ofert, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
Rozdział 6
Formy współpracy.
§ 10
Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy:
1.

W trybie otwartego konkursu ofert poprzez:
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji;

2.
3.

W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych
w sposób określony w art. 19a ustawy.
W zakresie finansowania lub współfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych
w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie spoza budżetu gminy. Kryteria
współpracy w tym zakresie określone zostaną wspólnie z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego.
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§ 11
Gmina przewiduje następujące formy współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi:
1.

Informowanie, konsultowanie oraz promowanie działalności organizacji pozarządowych:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie
konsolidacji tych kierunków, w szczególności poprzez: informowanie o zadaniach publicznych,
które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczanych na
ich realizację, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć
i realizacji;
2) organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli Urzędu z organizacjami pozarządowymi
oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy;
3) prowadzenie zakładki dla organizacji pozarządowych w strukturze portalu internetowego
Urzędu;
4) informowanie o działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców
i promowanie tej działalności oraz angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany
doświadczeń i prezentacji osiągnięć, w szczególności poprzez możliwość przygotowywania:
druków ulotnych oraz publikacji na stronach internetowych Gminy Skawina, w „Biuletynie
Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie” lub okolicznościowych wydawnictwach
promocyjnych;
5) obejmowanie patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z
Gminą;
6) konsultowanie na podstawie Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29
września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji
społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych;
7) monitorowanie zmian oraz informowanie organizacji o wprowadzonych zmianach w ustawie;
8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
9) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych;

2.

Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3
ustawy:
1) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych i innych podmiotów w sferze zadań publicznych;
2) udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w drodze bezprzetargowej
lokalów z zasobów gminnych w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących
mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych
i innych podmiotów;
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4) zawieranie porozumień z organizacjami pozarządowymi o wspólnej realizacji przedsięwzięć.

§ 12
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, którym do wykonywania
działalności statutowej niezbędny jest lokal i takiego nie posiadają, mogą ubiegać się o udostępnienie
obiektu lub lokalu do użytkowania na zasadach określonych przez Burmistrza. Lokale mogą być
udostępnione z przeznaczeniem na działalność programową. Nie ma możliwości użytkowania ich na
działalność gospodarczą.
Rozdział 7
Priorytetowe zadania publiczne.
W 2013 roku za priorytetowe zadanie publiczne uznaje się: „Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej”.
Rozdział 8
Okres realizacji Programu.
Program obowiązuje w roku 2013.
Rozdział 9
Sposób realizacji Programu.
1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych
w Programie w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania dotacji, który
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego programu.
2. Ustalenie kolejnego harmonogramu przeprowadzania konkursów.
3. Współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
4. Organizacja cyklicznych spotkań z organizacjami pozarządowymi.
5. Wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.
Rozdział 10
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.
Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w 2013 r. wyniesie
615 000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100). Alokację środków w odniesieniu do
poszczególnych obszarów przedstawia Harmonogram otwartych konkursów ofert (Załącznik nr 1 do
niniejszego Programu).
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Rozdział 11
Sposób oceny realizacji Programu.
1. Wsparcie pozafinansowe oceniane jest za pomocą ankiety wypełnianej przez wszystkich
beneficjentów powyższej formy wsparcia.
2. Sprawozdanie z realizacji programu odbywa się w trybie określonym w ustawie.
3. W ocenie realizacji programu uwzględnia się ilość Honorowych Patronatów Burmistrza
udzielonych organizacjom pozarządowym, ilość i rodzaj zrealizowanych zadań publicznych,
szkoleń oraz konsultacji.
Rozdział 12
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
1. Program przygotowywany jest na podstawie sprawozdania z realizacji poprzedniego programu
oraz po konsultacjach z przedstawicielami sektora pozarządowego, przeprowadzonych na
podstawie Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Konsultacje programu odbyły się zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w
Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz
aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Odbywały się one w terminie 3-24 października 2012 r.
3. Roczny program uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego
obowiązywania.
4. Komórka koordynująca przygotowanie projektu programu – Zespół ds. promocji, sportu
i współpracy - przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny
oraz przeprowadza konsultacje w tym zakresie.
Rozdział 13
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, po jej powołaniu, może wskazać osoby
reprezentujące w pracach komisji konkursowych organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
3. Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej ogłasza w trybie
zarządzenia Burmistrz.
4. Składy komisji konkursowych zatwierdza Burmistrz.
5. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
6. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Zastępca Burmistrza, właściwy w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. O ile zachodzi taka potrzeba, przysługuje mu
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

prawo utworzenia w ramach komisji konkursowych stosownej podkomisji w celu usprawnienia
jej prac.
Obsługę kancelaryjno-biurową komisji konkursowych zapewnia właściwa merytorycznie
komórka organizacyjna urzędu.
Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi
warunkami konkursu.
Komisja wypracowuje stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert
i przedstawia je do zatwierdzenia Burmistrzowi w formie listy ocenionych projektów
z przypisaną im oceną punktową i propozycją przyznania dotacji.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
Każdy, w terminie do 30 dni, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty - zgodnie
z art. 15 ust. 2i ustawy.
W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana,
konieczne jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak
również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, podaje się do publicznej
wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
Regulamin pracy komisji konkursowych oraz ich skład określa Burmistrz w drodze odrębnego
zarządzenia.
Ogólne kryteria oceny ofert konkursowych, zasady realizacji zadań oraz warunki kontroli
określone są w Regulaminie Przyznawania Dotacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Programu. Szczegółowe kryteria określone zostaną w ogłoszeniach konkursowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin KUFLOWSKI
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