Zal4cznik Nr I
do Zarzqilzenia Nr 78 /17

W6jta Gmin y Zb6jna
z dnia 26 paZdziernika 2017 r.

Projekt
UCHWALA Nr ...1...117
RADY GMINY ZBoJNA
z dnia

... listopada 2017 r.

rv sprarvie uchryalenia Programu Wsp6lpracy Gminy Zb6jna w 2018 r. z organizacjami
pozarz:;dou'1'mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy z dria 24
krvictnia 2003 r. o dzialalno5ci poi.ytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
pubficznego i o wolontariacie (Dz. U. 22016 r. poz. l8l7 i 1948 oraz 2017 r. poz.60,573,
1909) po konsultacjach z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w
arI.

I

ust. -i ustarv;-. Rada Gminy Zb6jna uchwala, co nastgpuje:

$ l. Prograrn Wsp6lpracy Gminy Zb6jna w 2018 r. z oryan\zagami pozarz4dowymi
i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci pozrytku publicznego
i o ',volontariacie, okreSla zal4cznik do niniejszej uchwaly.
$

2. Wlkonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Zb6jna.

$ 3.

Uchu'ala wchodzi

w

2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia

w

Dzienniku

Urzedorvl'm Wojerv6dztwa Podlaskiego.

Przewodnicz4cy

Andrzej Lemanski

2

Zalqcznik
do Uchwaly Nr .../.../17
Rady Gminy Zb6jna
z dnia ... listopada 2017 r.
Program wsp6lpracy Gminy Zb6jna

w

2018 roku

z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 krvietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdzial I
Postanowienia o96lne

{ l. Program wsp6lpracy Gminy Zb6jna z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami
uymierrionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie okre6la formy, zasady i zakres wsp6lpracy organ6w
samorz4dorrv"ch Gminy Zb6jna z organizacjaml a tak2e okesla priorytetowe zadania
publiczrre. kt6rych realizacj a zwi4zanabgdzie z udzieleniem pomocy publicznej.
$

2. llekroc

s

niniejszym programie jest mowa o:

a) usta*'ie - rozumie sig przez to ustawg z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publiczrrego i wolontariacie (Dz.U.22016 r. poz. l8l7 i 1948 oraz 22017 r.po2.60,573,
1909),

b) organizacji

-

rozumie sig przez to organizacje pozan4dowe, osoby prawne
oreanizacrjne, o kt6rych mowa wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

c)

i jednostki

Proglanrie - rozumie sig przez to Program wsp6lpracy Gminy Zb6jna w 2018 r.
z olganizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,

d) Gnrinie - rozumie sig przez to Gming Zb6jna,
e) Radzie Gminy rozumie sig przez to Radg Gminy Zb6jna,
1) W6icie Grniny

-

rozumie sig przez to W6jta Gminy Zb6jna,

g)

Urzcdzie Gnriny

h)

dotac'ii lozumie

-

rozumie sig przez to Urz4d Gminy Zb6jna,

siE przez to dotacjg w rozumieniu art. 127 ust.l pkt I lit. e oraz arr.22l
usta\\v z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2016 r. poz. lB70

z poLn. znt .) ,

i)

konkursie of-ert - rozumie sig przez
wart. I I ust.2 ustawy.

to otwarty

Rozdzial

konkurs ofert,

o

kt6rym mowa

II

Cel glt6wny i cele szczegrilowe programu

I

3. l.cclenr gl6rvnym Programu jest ksztaltowanie ladu spolecznego w srodowisku lokalnym
poprzez budorvanie partnerstwa migdzy gmirur4 administracjq samorz4dowq i organizacjami
pozarzirclou l,rni.

2. Cele,r

I)rogramu

jest ponadto okreslenie czyelnych zasad w zakresie
3

wspierania

przez Gnring dzialari organizacji pozarz4dowych. Poprzez okreslenie i realizacjq tych zasad
sanrorzad Gminy Zb6jna pragnie wlaczad organizzcje pozarz4dowe w system demokracji
lokal,e.i. I)rogranr ma stworzyi optymalne warunki do zaspakajania zbiorowych potrzeb
nrieszkarico*
u'spierania ich aktywnosci obywatelskiej poprzez udzial organizacji
pozalzadorvl,ch w rozwi4zywaniu problem6w spolecznych wsp6lnoty samorzqdowej.

i

$

4. I . Cele szczeg6lowe Proglamu to:
umacnia,ie spolecznej swiadomosci

a)
b)

)

i poczucia odpowiedzialnoSci

za siebie

i swoje

otoczel)iebudorrarrre spoleczenstwa obywatelskiego po przez aktywrzacjg spolecznosci lokalnych,

st* orze,ie warunk6w do zwigkszenia aktywnosci spolecznej mieszkaric6w Gminy,
udzial zainteresowanych podmiot6w przy tworzeniu programu,
e) *plo*'adzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dziatan dzigki dobremu rozpoznaniu
*ystepujqcych potrzeb,
zrviqkszenie udzialu mieszkaric6w w rozwi4zywaniu lokalnych problem6w,
g) poprau a jakoSci 2ycia poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecmych,
h) i.tcgracja podmiot6w polityki lokalnej, obejmui4cej swym zakresem sferg zadari
publicznr,ch wymienionych w art. 4 ustawy.
2. Cele rr'rnienione w ust. bgdq realizowane poprzez r6wny dostQp do informacji
oraz u zajcune inlormowanie sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialaniu
w celu zhan.nonizowania tych kierunk6w, a lakze poprzpz wsp6lpraca opart4 na zasadach
okreSlonl ch rv $ 5.
c

d)

f)

I

Rozdzial

III

Zasady wsptilpracy i zakres przedmiotowy wsp6lpracy
5\

5. Wspolpraca Gminy z organizacjami opiera sig na zasadach:
ponrocniczosci
co oznacza,2e Gmina powierza organizacjom rcalizzcig zadai
slasnvch,
organizacje zapewniaj4 ich wykonanie
spos6b ekonomiczry,
profesjonalny i terminowy;

l)

2)

l)
4)
5)

a

-

w

sur'erennosci stron - co oznacza,2e stosunki pomigdzy Gminq a organizacjami
ksztaltowane bgd4 z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci w swojej
dzialalno(ci slatutowej:
partnerstwa - co oznacza dobrowolnq wsp6lpraca r6wnorzgdnych sobie podmiot6w
s lozn,iazywaniu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i osi4ganiu razem
u,vtyczonych cel6w;
et'ekt1'wnosci - co oznacza wsp6lne dqZenie do osi4gnigcia mo2liwie najwigkszych
ef'ekt6rv realizacji zadan publicznych;
uczciwej konkurencji - co o?rncza wym6g udzielania tych samych informacji

odnoSnie wykonywanych dzialan zar6wno przez podmioty publiczne
.iak i niepubliczne, a takze obowiqzek stosowania tych samych kryteri6w przy
6

)

doko,1'waniu oceny tych dzialan ipodejmowaniu decyzji odnosnie ich finansowania;
jaii'rrosci - co oznacza, 2e wszystkie mozliwosci wsp6lpracy Gminy z organizacjami
sa por'szechnie wiadome i dostgpne oraz jasne i zrozumiale w zakresie siosowanych
plocedur i kryteri6w podejmowania decyzji.

wspolpraca Gminy z organizacjami dotyczy realizacji zadan publicznych okeslonych
w art. 4 rrsta$y rv zakresie odpowiadajqcym zadaniom Gminy.

$ 6.

4

Rozdzial IV
Formy wsprilpracy
N

7. l. Zlecanie lealizacji zadari Gminy organizacjom odbywa sig poprzez:

a) porvierza,ie wykonywania zadai publicznych wraz

z

udzieleniem dotacji

na tinanson'anie ich realizacji,

b) rvspieranie wykonywania zadah publicznych poprzez udzielenie

c)

dotacji

na dofinansowanie ich realizacji,

zlecanie realizacji zadan publicznych na wniosek organizacji z pominigciem
otu'artego konkursu ofert w trybie i na zasadach okreSlonych w art. 19 a ustawy.

2. wspieranie dzialalnosci organizacji realizowane jest przez Koordynatora ds. wsp6lpracy
z orsanizac.jami Pozarzqdowymi, wyznaczonego przsz w6jta Gminy, sposr6d pracownik6w
Urzgdu Grtrinl . krorego zadaniem jest:

a)

wspieranie procesu powstawania organizacji pozarz4dowych na terenie
Gminy,

b)

udzielanie pomocy doradczej organizacjom pozarz4dowym
dzialalnoSci,

c) t*.rzenie

warunk6w organizacyjno-technicznych

w

celu

w

bie2qcej

podniesienia

sprarvnoSci funkcjonalnej organizacji pozarz4dowych.

3. \\rza.icrn.e intbrmowanie sig o planowanych kierunkach dzialalnosci
u' celu zharnronizowania tych kierunk6w odbywa sig poprzez:

a) publikorvanie rvaZnych informacji
nterneto\\'),ch Gntiny,
b) udzial przedstarvicieli organizacji

w

i

wsp6ldzialania

serwisie informacyjnym oraz na stronach

i

w

sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady

Gmin1,.

c) przekaz'u'anie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych
*' roku 2018 zadaniach sfery publicznej, kt6rych realizacja odbywa sig w oparciu
o Srodki inne ni2 wynikajqce z programu, a w kt6rych rcalizacjg mogq wl4czyC sig
inne organizacje.

4. Konsultorvanie projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci
orga,izacji odb'rva sig na podstawie zasad i trybu przeprowadzania konsuitac;i spolecznych
okreSlonr ch rl' uchrvale Rady Gminy poprzez:

a) inlb'ro*'anie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady
Gnri.1'. na kt6rych dyskutowane bgd4 projekty uchwal odnoszace sig do zagadnieh
zrvi4zanych z profilem dzialalno5ci tych organizacji
b) udostgpnianie projekt6w uchwal na stronie intemetowej Gminy,
c/ urrroZliu,ienie pisemnego wyrazenia opinii i zlo2enia uwag,
d) .rganizorva.ie otwartych spotkari konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji.
5. T*rrrze,ie * spcil,ych zespol6w zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym,
zloZorr'clr z p'zedstawicieli organizacji pozxz4dowych oraz przedstawicieli wlasciwych
oryano* (iminr. nast4pii mo2e w sy'tuacji zaistnialej potrzeby z inicjatywy organ6w Gminy
lub orran izacj i u cr:lu:

a) prz'sotou'a.ia projekt6w uchwal Rady Gminy w sprawach dotycz4cych pozytku

publicznego.
b) przl,gotorvania opinii w spraw ach zwi4zanych z programem,
c ) przr gotorvania sprawozdania z realizacji programu.

6. Zauieranie um6u, o wl,konanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreSlonych w ustawie
oraz uchrvale l{ad1, Gnriny w sprawie trybu i szczeg6lowych kryteri6w oceny wniosk6w
o realizacjg zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Zar'ieranie urnow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prorvadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r. poz. 1376).
8. Inne tbrntr' s,sparcia mog4 obejmowa6:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu przez orgarizacje spotkaf otwartych, kt6rych
renratlka rviqZe sig z Programem, np. poprzez mo2liwo66 nieodplatnego
udostepnienia lokalu, sprzgtu, Srodk6w technicznych itp.,

b) udzielanie pomocy

w

pozyskiwaniu Srodk6w finansowych

i

poza finansowych

na realizacjg zadai publicznych z innych 2r6del niz dotacja z bud2etu Gminy,

c) oruanizacjg lub wsp6ludzial organ6w Gminy w organizacji szkoleri, konferencji,
tbru,r *r',riany doswiadczeh, w celu podniesienia sprawnosci funkcjonowania
organ izacj i.

d)

nieodplarne udostgpnianie material6w zwiqzanych ze wspieraniem otaz
prrrrierzaniem realizacji zadari publicznych, kt6rych rcalizacja odbywa sig w drodze
konkrrrsu of-ert.
e) *spicra,ie dzialalnosci organizacj i poprzez nieodplatne udostgpnianie sprzgtu
i Srodkou tcchnicznych,
f) irric.jouanie dzialan aktywizuj4cych i integrujqcych organizacje pozarz4dowe,
g) p.omoc-.le dzialalnosci organizacji uczestnicz4cych w realizacji programu na stronach
intemerorr r,ch Cminy poprzez tworzenie ..bazy dobrych praktyk-.
Rozdzial V
Priorytetowe zadania publiczne
g 8.

l.

Ustala sig nastgpujEce priorytetowe zadania publiczne, kt6re mog4 by6 zlecane
do realizacji organizacjom w roku 2018:
l) w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego wspierane bqd4 zadania w
zakresie:
a) wspiclania edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i mlodzieZy,
b) ochrony dziedzictrva regionalnego i narodowego oraz kultury ludowej,
c) tw6r'czoSci literackiej - wydawnictw regionalnych,
d) upor.vszechniania sztuki teatralnej,

e) pronrocji kLrltury polskiej za granicq oraz inicjowania program6w przsmaczotych
dla Polonii.

sspicrania niigdzynarodowych przedsigwzig6 spoleczno-kulturalnych 5lrrr4clch
kul tvri,.ou an i u tradyc.i i regionalnych i narodowych,

s) r'spicrania plzedsigwzig6 maiqcych
i kulturalnello r-egionu.

a)
b)

a)
b)
c)

na celu prezentacjg dorobku

artystycznego

2)

\\'dziedzinie kultury fizycznej wspierane bgd4 zadania w zakresie:
uczestnictu'a w regionalnych, og6lnopolskich i migdzynarodowych imprezach
spolloul ch.
przedsigu'ziei dotycz4cych upowszechniania sportu wprzez organizacjg imprez
sportowych o ch:rrakterze masowym.
\\/ dziedzinie rurystyki wspierane bgdq zadania w zakresie:
pronrocji at.akcji turystycznych Gminy (wydawnictwa - foldery, kartki poczowe, mapy,
katalogi. albumy),
dzialari na lzecz informacji rurystycznej w Gminie,
rvr.darzeri 1;rontujqcych walory turystyczne Gminy (konferencje, imprezy promuj4ce

3)

6

d)

poza terenent Grniny),

promocji szlak6w turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych,

itp.)

na Kurpiorvszczy2nie,

4) W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wspierane bgd4 zadania w zakresie:
prowadzenia dzialari w zakesie promocji zdrowego trybu 2ycia, w szczeg6lnoSci
rr 5r6d dzieci i mlodzieZy,
rcalizacji lokalnych program6w profilaktycznych
edukacyjno-zdrowotnych
ukierunkos unvch na zapobieganie tzw. schorzeniom cywilizacyjnym,
promou,ania idei rvolontariatu na rzecz chorych i potrzebuj4cych,
pror.vadzenia dzialafi
zaktesu zwalczania patologii spolecznych
ramach
zagospodarorvania czasu wolnego dzieci i mlodieZy,
realizacji plograrrow edukacyjno-zdrowotnych ukienurkowanych na promocjg zdrowia,
poprawgjakoSci zvcia i aktywizacjg osob starszych.
5) W dziedzinie edukacji ekologicznej wspierane bgd4 zadania w zakresie:
a) rozpowszeclr n iar.ria prawidlowego postQpowania odpadami (segregacja odpad6w
komunal nvch. konr postowanie odpad6w organicznych),
b) intbrmorr,aniu zagro2eniach dla Srodowiska zdrowia ludzi wynikaj4cych
z niewlaSciu ego postgpowania z odpadami (np. spalanie odpad6w w piecach domowych
lub porzucanie ich na dzikich wysypiskach),
opracou,ania i druku material6w informacyjnych np. prawidlowej gospodarki odpadami
i gospodarki rr odno-Sciekowej.
promocji przedsigu,zigi maj4cych na celu zbi6rkg odpad6w niebezpiecznych
znaidrriacych sie
slr'umieniu odpad6w komunalnych (np. zuzyle baterie, przeterminowane
lekalstu'a).

a)
b)

i

c)
d)

z

w

e)

z

o

i

c)

d)

*

Rozdzial VI
Okres realizacji Programu

\ 9. l. Prograur bcdzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 roku do3l grudnia 2018
roku. :/ zastrzczerr icru ust. 2.
2. Termin realizacji poszczeg6lnych zadari okeSlony bgdzie w warunlach otwartych
korrkurs6u' ol'clt na wsparcie realizzcji zadan Gminy w 2018 roku.
Rozdzial VII
Spos6b realizacji Programu

r\ 10. Zlecanie rellizacji zadari Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci te
zadania. kt6re l)r'ogranr okre5la jako zagadnienia priorytetowe i odbywa sig po

przeprorvadzeniu or\vartego konkursu ofert, chyba, Ze przepisy odrgbne przewiduj4 inny tryb
zlecenia lub dane zadania moina ztealizowal, efektywniej w inny spos6b, okeSlony w
przepisach odrgbnl'ch (w szczeg6lnosci na zasadach i w trybie okeslonym w przepisach o
zam6rvieniach publicznych, z zachowaniem por6wnywalnosci metod kalkulacji koszt6w oraz
por6s'nvrvalnoSc i opodatkowania).

$ I 1. L Otrvarre korrkursl, ofert sq oglaszane i przeprowadzan e przeztJn4d Gminy w oparciu
ustaur.
2. Komisje konkursorve do opiniowania ofert w otwartych konkursach powotywane sq
i dziala.i4 na zasadach okreSlonych w rozdziale XI Programu.
o przep isy

$

12. Lista zagadnieri priorytetowych, o kt6rej mowa
7

w roz/;ziale V programu informuje

organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach dzialan, jednak nie stanowi jedynego
kryterium podjgcia wsp6lpracy. Do pozostalych kryteri6w nalez4: wiarygodnoSi, wyUazarra
efekty'rvnosi i skutecznosi w realizacji zalozonych cel6w, nowatorstwo metod dzialania
oraz posiadane zasoby.

$ 13. organizacje z wlasnej inicjatywy mog4 zloL,yt, ofertg realizacji zadan publicznych, takze
tych. kt6re sq lealizowane dotychczas w inny spos6b, w tym przez organy administracji
publicznej. w zak.csie rozpatrzenia takiej oferty stosuje sig odpowiednio przepisy ustiwy.

$ 14. Na wniosek organizacji, w6jt Gminy moze zlecit, organizacji, z pominigciem otwartego
konkursu ofelr. r'ealizacjg zadania publicznego na zasadach okreSlonych w ustawie
i regulaminie s \ 5.
Rozdzial VIII
WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjg programu

$ 15. l. wysoko(i 6rodk6w finansowych planowanych na realizacjg programu w 20lg roku
u,r'nosi 50.000 zl.
2. \\'l sokosi s.odktiu' tinansowych przeznaczonych na realizacjg zadan publicznych w trybie
art. 19 a ustawy. sranowii bgdzie do 20o/o dotacji planowanych w roku 20lg na realizacig
zadari publicznl ch przez organizacje.
Rozdzial IX
Spos6b oceny realizacji programu
$ 16. w6jt Gnrinl clokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego
organizacji pozarzadorvej na zasadach okreslonych w ustawie i w regulaminie, o ktorym
mo\\'a \\' $ 5 Prourantu.
$ 17. Ocena realizacji Programu dokonana bgdzie w oparciu o nastgpui4ce wskaZniki:
liczbg ogloszonych konkurs6w ofert na realizacjg zadan publicznych;

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

e)

l0)
1l)
t2)
$18.

liczbg crlerr zlozonych przez organizaqe do konkurs6w ofert na realizzilg zadah

publicznl ch;
liczbg o.ganizacji, kt6re zwr6cily sig do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji
zadari publicznvch z pominigciem konkurs6w ofert (art. 19 a ustawy);
liczbE organizacji, kt6re otrzymaly dofinansowanie w ramach programu;
rr1'soko(6 (r'oclk6w finansowych przekazanych organizacjom na realizacjg zzdah
publicznr ch s danym roku budzetowym;
liczbe zadari publicznych, kt6re otrzymaly dofinansowanie w ramach programu;
liczbg skor.rsulto*.anych z organizacjami projekt6w akt6w prawa miejscowego;
liczbg organizacji biorqcych udzial w konsultacjach;
liczbg ploiekt6rv partnerskich realizowanych przez Gming z organizacjani;
Iiczbg le alizorr ar.rych umow o wykonanie inicjatywy lokalnej;
liczbg inicjatvrv realizowanych przez organizacje objgtych patronatem W6jta Gminy;
liczbg zespol(rri'. w kt6rych zasiadali przedstawiciele organizacji.

w6jt Grrri.v sklada Radzie Gminy roczne sprawoz danie z rcalizacji

terminie do dnia

il

programu, w

nia.ia 2019 r.

$ 19. Na podstar'ie sprar.vozdania w6jta Gminy, oceny programu i po zebraniu uwag o jego
realizacji. prz),soro\rany zostanie Program Wsp6lpracy Gminy z Organizaqarni
PozarzEdo*ynri na kolejny rok lub wieloletni Program wsp6lpracy Gminy z organizacjami
8

Pozarz4douymi.

Rozdzial X
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

$ 20.

L

Program ur\\orzony przez W6jta Gminy, poddany jest konsultacjom spolecznym i
uclrs alarrv przez Radq Gminy.
2. Program zostal op.acowany po konsultacjach przeprowadzonych w spos6b okeslony
w uchn,ale Rad1,Gminy Zb6jna Nr lIlT/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie
szczegrilorvego sposobu konsultowania
Gminnq Radq Dzialalno6ci poiytku
Publicznego lub organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
usl. 3 usta$y o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
mieisco*'ego * dziedzinach dotycz4cych dzialalnodci statutowej tych organizacji.
3.
celu uz'sk.nia uwag propozycji od organizacji, projekt programu zostal
zamieszczonv na stronie intemetowej gminy www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w zakladce
,,organizacje pozarzadorl e".
4. organizac.ie mogll zgtaszad swoje uwagi na pismie lub drog4 elektronicznq od dnia
26 pa2dziernika 2017 r. do dnia 9 listopada 2017 r.
5. w *'vniku analizl' zgloszonych uwag i propozycji zostala przygotowana ostateczna wersja

z

\\'

i

-

Proqramtr.

Rozdzial

XI

'fry b po*ol1'rv:rnia i zasady dzialania komisji
konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
2l . I . Komisje konkursowe powolywane sq w celu opiniowania zlo2onych ofert
w poszcze96lnr cli konkursach ofert.
2. Kazdorazowo po ogloszeniu konkursu ofert na rcaliz,.cil zadan publicznych w6jt
pololuje rv drodze zarz4dzenia komisjg konkursowq.
$

$ 22. 1. Od dnia I stl,cznia 2018 r. na stronie internetowej Urzgdu Gminy zamieszcza sig
zaproszenie do zglaszania przez organizacje kandydat6w na czlonk6w komisji konkursowych

w otwart),ch konkursach ofert realizowanych w trybie ustawy.
2. w6jt lub osoba przez niego upowazniona wybiera na czlonk6w komisji konkursowych
przedstauicieli organizacji sposrod zglaszanych przez organizacje kandydatur, kierujqc sig
przy t)'m posiadanq przez nich specjalistyczn4 wiedz4 w dziedzinie obejmuj4cej zal<res zadafi
publicznych. kt6rych dotyczy konkurs.
3. w6jt moze zaprosii przedstawicieli organizacji do udziatu w komisjach konkursowych.
Do czlo,k6*' konrisji konkursowej bior4cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje sig
przepisl usta\\y z dnia l4 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22017 r. poz. 1257 ) doq.'czqce wyl4czenia pracownika.

4.

$

23. I . Posiedzenia komisji konkursowej zwoluje Przewodnicz4cy komisji.

2.

Komisja pracujc

na

posiedzeniach,

w

miejscu

i czasie wyzrrtczonp

przez Przeu,odnicz4cego.
3. Posiedzer.ria konris.ii konkursowej sq waZne, gdy uczestniczy
oraz co najmniej polou'a skladu komisji.
4. Z prac kon.risjikonkulsorvej sporzqdza sig protok6l.

w nich przewo

24. l.Komisja konkursowa dokumentuje swoj4 pracg w formie pisemnej zgodnie
z ogloszonl,rni *,amnkami konkursu.
$

dnicz4cy

2- Zloaone oferty, przed przekazaniem do opinii komisji konkursowej, podlegajq wstgpnej
ocenie fonnalnej przeprol,adzonej przez pracownik6w Urzgdu Gminy.

3. Przervodnicz4cy odczlluje lisrg oferent6w, kt6rzy ubiegaj4 siq o realizacjg zadania oraz
przedstawia listg of-err. kr6re spelnily rvymogi formalne i bgdq oceniane przez czlonk6w
komisjikonkursowej.
4. Kazdy czlonek komisji konkursowej wypelnia kartg oceny merytorycznej ocenianych
ofert. kt6rq nastgpnie podpisuje.
5. Ocena ofelt odbyrva sig zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
6. Kornisja *'1'praco*uje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen wobec wszystkich
ofert zauart\ch r'r' kartach oceny merytorycznej i przedstawia je w formie listy ocenionych
projekt6ri z p.z'pisa,q im ocen4 punktow4 i proponowan4 propozyciq przyznania dotacji.
Propoz'cje konrisji rn magaj4 pisemnego uzasadnienia i s4 przedstawiane w6jtowi Gminy
do zarrr ierdzenia.

T

Koficorva ocena punktowa oferty stanowi sredni4 arytmetyczn4 ocen dokonanych
przez czlonk6rv kornisji.
8. Ostatecznego *r,trolu najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysoko6ci kwoty
przlznanej dotacji dokonuie W6jt Gminy w drodze zarz4dzenia.
9. Podjgte zarzqclzenie jest podstawq do zawarcia pomigdzy upowa2nionymi
przedstas,icielarli srron. podejmuj4cych wsp6lprac9, pisemnych um6w okreSlajqcych spos6b
i terrrin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
25. I . Ka2dy nto2e Zadat. uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
w p.zypadku. kiedl' organizacje otrzymaly dotacjg w wysokosci nilszej nizwnioskowana,
jednostka realizujqca zadania dokonuj4 uzgodniefl, kt6rych celem jest doprecyzowanie
warurrk6rl' i zaklesu realizacji zadania.
3. Inlbnnacje o zlozo.rch ofertach oraz o ofenach nie spelniajqcych wymog6w formalnych,
jak r6ri nieZ o od.ro*ie lub udzieleniu dotacji na realizacjg zadan, bgd4 podane do publicznej
wiadomosci rv fbrmie *ykazu umieszczonego na tablicy ogloszeri Urzgdu oraz na p-owiatowej
plattb'nie infb.macl,lnej dla organizacji pozarzqdowych. Lista podmiot6w, kt6rym
przyznano dotacjg publikowanajest tak2e w Biuletynie Informacji publicznej.
4. organizacja * oklesie otrzymywania dotacji jest zobowiqzana do zamieszczenia w swoich
materialach ir.rfbrmacljr.rl'ch zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gming
$

2.

Zbo.jna.

Rozdzial XII
Postanowienia kohcowe
$ 26. w terrninie nie p6zniejszym niz do 30 listopada 2018 roku Rada Gminy Zb6jna uchwali
Progran.r Wsp6lpracy, Gn:.iny Zb6jna z Organizacjami pozarz4dowymi na kolejny iok
lub Progran.r Wieloletni.
g 27.

Zmianl niniejszego Programu wymagajq formy przyjgtej dlajego uchwalenia.

t0

