
Uchwala Nr 325/XXXVI/2013

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 14 listopada 2013 roku.

w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspolpracy Gminy Chorzele

z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi

dzialalnosc pozytku publicznego na 2014 rok.

Napodstawie art. 7 ust. 1pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013

r. poz. 594 z pozn. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie (tekstjednolity Dz. U. z2010r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastfpuje:

§ 1

Uchwala sie roczny program i zasady wspolpracy Gminy Chorzele z organizacjami

pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2014 r.,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) , w brzmieniu

stanowiacym zalacznik do uchwaly.

§ 2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca^ obowiazujaca^ od 1 stycznia 2014 roku.



Zalacznik

do Uchwaly nr 325/XXXVI/2013

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 14 listopada 2013 roku.

PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA I GMINY CHORZELE Z ORGANIZACJAMI

POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIALALNOSC

POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Rozdziat I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

lekroc w niniejszym programie jest mowa o:

1. Gminie - nalezy przez to rozumiec Miasto i Gmine. Chorzele,

2. Radzie - nalezy przez to rozumiec Rade. Miejskq w Chorzelach,

3. UrzQdzie - nalezy przez to rozumiec Urzqd Miasta i Gminy w Chorzelach,

4. Burmistrzu - rozumie sie. przez to Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

5. programie - rozumie sie. przez to „Program wspolpracy Miasta i Gminy Chorzele z

organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami w zakresie dzialalnosci

pozytku publicznego na rok 2014",

6. uchwale - rozumie sie. przez to uchwaly, do ktorej zatgcznikiem jest program,

7. ustawie - rozumie sie. przez to ustawe. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie,

8. rozporzadzeniu - rozumie sie. przez to rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru

umowy dotyczgcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

9. dziatalnosci pozytku publicznego - rozumie sie. przez to dziatalnosc spotecznie

uzytecznq, prowadzona. przez organizacje pozarzgdowe i podmioty w sferze zadah

publicznych okreslonych w ustawie,

10. organizacjach pozarza.dowych - rozumie sie. przez to, niebe_da.ce jednostkami sektora

finansow publicznych w rozumieniu przepisow o finansach publicznych i niedziatajgce

w celu osiqgni^cia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadajqce osobowosci

prawnej utworzone na podstawie przepisow ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

z zastrzezeniem art. 3 ust. 4 ustawy,

11. podmiotach prowadzqcych dziatalnosc pozytku publicznego - rozumie sie. przez to:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziatajgce na podstawie przepisow o

stosunku Paristwa do Kosciota Katolickiego w RP, o stosunku Paristwa do innych

kosciotow i zwigzkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i

wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja. prowadzenie dziatalnosci pozytku

publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorzgdu terytorialnego,

12. dotacji - rozumie sie. przez to dotacje. w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art.

221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240 zezm.),

I



13. konkursie - rozumie sie. przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11 ust.

2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o

wolontariacie.

Rozdziat II

CELE PROGRAMU

§2

1. Celem gtownym programu wspolpracy Miasta i Gminy w Chorzelach z organizacjami

pozarzadowymi i podmiotami prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego jest

uregulowanie zasad wspolpracy pomiQdzy wymienionymi podmiotami zgodnie z zasadami

wynikajgcymi z przepisow prawa, a takze reaiizowanie zadari publicznych przez te podmioty

w duchu porozumienia i wspolpracy wynikajgcego z troski o lokalng spotecznosc.

2. Cel gtowny programu zaktada realizacje. takich celow szczegotowych jak:

a) podwyzszenie efektywnosci dziatari kierowanych do mieszkaricow gminy,

b) stworzenie warunkow do zwie_kszenia aktywnosci spotecznej,

c) okreslenie potrzeb spotecznych i sposobow ich zaspokajania,

d) wypracowanie mechanizmow sprzyjajqcych gte.bszej wspotpracy pomie.dzy

samorza.dem gminnym i sektorem pozarzadowym,

e) aktywizacja spotecznosci lokalnej.

Rozdziat III

ZASADYWSPOtPRACY

§3

1. Zasady wspotpracy Gminy z organizacjami pozarzadowymi odpowiadajg zasadom

zapisanym w art. 5 ust. 3 ustawy.

2. Zasada pomocniczosci opisana w art. 5 ust. 3 ustawy moze polegac m.in. na:

a) udostQpnianiu, zgodnie z obowia.zujgcymi przepisami, informacji na temat

mozliwosci pozyskiwania srodkow finansowych przez organizacje pozarzadowe,

b) wspieraniu organizacji pozarz^dowych w pisaniu wnioskow o dofinansowanie ze

zrodet zewne.trznych.

3. Zasada jawnosci opisana w art. 5 ust. 3 ustawy moze polegac m.in. na:

a) ustanowieniu zasad konsultacji programu wspotpracy i projektow prawa

miejscowego z organizacjami pozarzadowymi,

b) informowaniu wszystkich organizacji pozarzgdowych dziatajgcych na terenie

Gminy o procedurze konsultacji programu,

c) konsultowaniu aktow prawa miejscowego w zakresie dotyczqcym przedmiotu

dziatalnosci organizacji pozarza.dowych z terenu Gminy.

4. Zasada partnerstwa i suwerennosci stron zaktada, ze organizacje pozarzqdowe

wspotpracuja. z Urze.dem na zasadach rownosci i poszanowania decyzji podejmowanych

zgodnie z prawem przez organizacje pozarzqdowe, Rade. oraz Burmistrza.
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5. Zasada efektywnosci zaktada, ze Rada, Burmistrz oraz organizacje pozarzgdowe be_da.

podejmowac rzeczywiste wspolne dziatania na rzecz rozwoju spotecznosci lokalnej, takze te,

ktore sa_ podejmowane z inicjatywy organizacji pozarzgdowych.

Rozdziat IV

ZAKRES WSPOLPRACY

§4

1. Wspotpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzacymi

dziatalnosc pozytku publicznego w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego dotyczy:

1) pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob;

2) dziatalnosci charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piele_gnowania polskosci oraz

rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) ochrony i promocji zdrowia;
5) dziatalnosci na rzecz osob niepetnosprawnych;

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajgcych bez pracy i
zagrozonych zwolnieniem z pracy;

7) dziatalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym;

8) dziatalnosci wspomagajqcej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsi^biorczosci;
9) dziatalnosci wspomagajgcej rozwoj wspolnot i spotecznosci lokalnych;
10) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;
11) wypoczynku dzieci i mtodziezy;

12) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14) ekologii i ochrony zwierza_t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15)turystyki i krajoznawstwa;

16) porzqdku i bezpieczehstwa publicznego;
17) ratownictwa i ochrony ludnosci;
18) promocji i organizacji wolontariatu.

2. Rozszerzenie zakresu zadah, ktore moga. bye powierzone organizacjom pozarza.dowym i

podmiotami prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego , moze zostac dokonane na

wniosek Burmistrza po ich akceptacji przez Rade. w drodze zmiany uchwaty w sprawie

rocznego programu wspotpracy lub tez na wniosek 3 organizacji pozarzqdowych majqeych

siedzibe. na terenie Gminy.

Rozdziat V

FORMY WSPOLPRACY

§5

1. Gmina przewiduje finansowe i pozafinansowe formy wspotpracy z organizacjami

pozarzadowymi.
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2. Wspotpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu realizacji zadah publicznych w

formie:

1) wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego

realizacji,

2) powierzania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego

realizacji.

3.Wspotpraca o charakterze pozafinansowym polega na:

1) wzajemnym informowaniu sie. o planowanych dziataniach;

2) konsultowaniu projektow aktow normatywnych z organizacjami pozarzadowymi i

podmiotami prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego na terenie Gminy;

3) tworzenia wspolnych zespotow o charakterze doradczym i inicjatywnym ztozonych

z przedstawicieli Urze.du oraz organizacji pozarzqdowych i podmiotow prowadzqcych

dziatalnosc pozytku publicznego - w pierwszym rze_dzie Gminnej Rady Konsultacyjnej;

4) promocji inicjatyw i przedsie.wzie.c podejmowanych przez organizacje

pozarzqdowe, m.in. przez mozliwosc umieszczenia informacji na stronie internetowej

UrzQdu;

5) stworzenie bazy informatycznej organizacji pozarza.dowych dziatajqcych na terenie

Gminy i umieszczenie jej na stronie internetowej Urze.du;

6) wspolnej organizacji imprez i realizacji programow, takze udoste_pnianiu - na

zasadzie odre.bnych porozumieri - pomieszczeh lub terenow b^dgcych w posiadaniu

Gminy;

7) wspieraniu w poszukiwaniu srodkow finansowych z innych zrodet niz budzet

Gminy;

8) wspotdziatanie w pozyskiwaniu srodkow z funduszy strukturalnych Unii

Europejskiej;

9) udzielaniu rekomendacji organizacjom pozarza.dowym i podmiotom

wspotpracujqcym z gmina., ktore ubiegaja. sie. o dofinansowanie z innych zrodet.

§6

Dotacja, o ktorej mowa w § 5 ust 1, nie be.dzie udzielana podmiotom prowadzqcym

dziatalnosc pozytku publicznego w szczegolnosci na:

1) dziatalnosc polityczna. i religijna.,

2) dziatalnosc gospodarczq,

3) refundacje. kosztow realizowanych wczesniej zadari publicznych,

4) finansowanie zadari inwestycyjnych,

5) sptate. dtugow, optacanie biezgcej dziatalnosci organizacji.



Rozdziat VI

PRIORYTETY WSPOtPRACY

§7

Za priorytetowe zadania w 2014 roku, ktore mogg bye realizowane wspolnie z

organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzacymi dziatalnosc pozytku publicznego,

uznaje sie. naste.pujgce dziedziny:

1) kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i tradycji, w tym:

a) wspieranie inicjatyw promujgeych osiggni^cia kulturalne Gminy i jej mieszkaricow;
b) wspieranie inicjatyw majgeych na celu prezentacje. dorobku artystycznego

lokalnych srodowisk tworczych;

c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych;

d) udost^pnianie obiektow gminnych i sprze.tu b^dgcego w posiadaniu Gminy na

organizacje. imprez kulturalnych;

e) wspieranie dziatari zwigzanych z ochrona. zabytkow;
f) wspieranie inicjatyw majgeych na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji

kulturalnej i artystycznej mieszkaricow Gminy - dzieci, mtodziezy i dorostych;

2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielejmowanie polskosci, rozwoj swiadomosci

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczegolnosci:

a) wspieranie inicjatyw majgeych na celu upowszechnianie, promocje. i popularyzacje.
lokalnej tworczosci i tworcow;

b) wspieranie dziatalnosci w zakresie upowszechniania historii i tradycji Gminy;

c) wspieranie inicjatyw majgeych na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz

przekazywanie i upowszechnianie tresci patriotycznych;

3) turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i mtodziezy, w tym:

a) wspieranie dziatari i inicjatyw turystycznych promujgeych Gmine. jako osrodek
turystyczny;

b) wspieranie dziatalnosci wychowawczej, krajoznawczej i popularyzatorskiej w zakresie
turystyki i krajoznawstwa;

c) wspieranie organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkaricow
Gminy;

4) nauka, edukacja, oswiata i wychowanie, w tym:

a) organizacja czasu wolnego dzieci i mtodziezy potgezona z dziatalnoscia. wychowawczaj
b) wspieranie inicjatyw majgeych na celu rozwijanie zainteresowari i uzdolnieri dzieci i

mtodziezy;

c) czynne uczestnictwo w tworzeniu sztuki;

d) wspieranie inicjatyw majgeych na celu popularyzacje. poszczegolnych dziedzin wiedzy
wsrod dzieci i mtodziezy;

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i mtodziezy przez wsparcie organizacji zaje.c

pozalekcyjnych;

b) wspotpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych
wsrod mieszkaricow Gminy;

c) wspotpraca w zakresie szkolenia dzieci i mtodziezy w roznych dyscyplinach sportu;
d) wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego;



e) udoste_pnianie obiektow gminnych na organizacje. imprez sportowych i rekreacyjnych;
f) wspotpraca w zakresie organizacji zawodow i turniejow sportowych, rajdow pieszych,

wakacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych;

6) ekologia i ochrona zwierzgt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych przez

reaiizowanie programow edukacji ekologicznej, organizowanie konkursow i imprez o

charakterze masowym;

b) ksztattowanie wtasciwych postaw wobec ochrony srodowiska;
c) wyrabianie prawidtowych postaw wobec przyrody ozywionej, w tym m.in. wobec

zwierzgt;

d) wskazywanie sposobow korzystania z zasobow srodowiska zapewniajgcych

zrownowazony rozwoj;

7) dziatanie na rzecz porzgdku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdziatanie

patologiom spotecznym, w tym:

a) wspieranie organizacji zajmujgcych sie. ochrong bezpieczeristwa publicznego;

b) organizacje. przedsie.wzie.c propagujgcych bezpieczny styl zycia;

8) dziatalnosc wspomagajgca rozwoj wspolnot i spotecznosci lokalnych, w tym:

a) wspareie organizowania spotkari grup nieformalnych i organizacji pozarzgdowych w
celu wymiany opinii, przekazywaniu dobrych praktyk oraz wypracowywaniu

projektow stuzgeych catej lokalnej spotecznosci;

b) informowanie zainteresowanych o mozliwosciach tworzenia organizacji
pozarzgdowych, w tym stowarzyszeri i fundacji, procedurach z tym zwigzanych i
niezbe_dnych formalnosciach;

c) udostQpnianiu nieruchomosci nalezgcych do Urze.du, na cele edukacyjne
przedstawicieli organizacji pozarzgdowych.

Rozdziat VII

PROCEDURA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

§8

1. Wspieranie oraz powierzanie zadari, o ktorych mowa w § 5 ust. 1, odbywa sie. po

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2. Organizacje pozarzgdowe oraz inne podmioty prowadzgee dziatalnosc pozytku

publicznego , przyjmujgc zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2

ustawy, zobowigzane sg do wykonania zadania w zakresie i na zasadach okreslonych

w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wspareie realizacji zadania, a

gmina zobowigzuje sie. do przekazania na realizacje. zadania srodki publiczne w formie

dotacji.

3. Powierzenie zadari moze nastgpic w innym trybie niz w otwartym konkursie, jezeli

dane zadania mozna zrealizowac efektywniej w inny sposob okreslony w odre_bnych

przepisach (w szczegolnosci przez zakup ustug na zasadach i w trybie okreslonym w

przepisach ustawy prawo zamowieri publicznych, przy porownywalnosci metod

kalkulacji kosztow oraz porownywalnosci opodatkowania).



§9

1. Burmistrz ogtasza konkurs ofert z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogtoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierac informacje o:

ajrodzaju zadania,

bjwysokosci srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje. zadania,

dzasadach przyznawania dotacji,

djterminach i warunkach realizacji zadania,

ejterminie, trybie i kryteriach stosowanych podczas wyboru oferty,

fjzrealizowanych przez gmine. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwigzanych

z nimi kosztami, ze szczegolnym uwzgle_dnieniem wysokosci dotacji i

dofinansowania organizacjom pozarzgdowym, podmiotom oraz jednostkom

organizacyjnym podlegtym gminie lub przez nig nadzorowanym.

3. W otwartym konkursie ofert mogg uczestniczyc organizacje pozarzgdowe oraz

podmioty prowadzgce dziatalnosc pozytku publicznego w rozumieniu przepisow

ustawy.

4. Ogtoszenie, o ktorym mowa w ust. 1, zamieszcza sie.:

a) na gminnej stronie internetowej www.chorzele.pl,

b) w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na tablicy ogtoszeri Urz^du.

§10

1. Po ogtoszeniu konkursu Burmistrz powotuje komisje. konkursowg w sktadzie 5 osob

do zaopiniowania zgtoszonych ofert.

2. Ustala sie. nast^pujgcy tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowej:

a) komisja dziata na podstawie stosownych ustaw oraz na podstawie zasad

pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej

konkurencji i jawnosci,

b) komisja musi sktadac sie. z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy,

c) komisja jest powotywana niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert

w ogtoszonym konkursie,

d) imienny sktad komisji podlega upublicznieniu, m.in. przez publikacje. na

stronie internetowej Gminy,

e) w sktad komisji nie moze wejsc osoba, ktora jest zwigzana z podmiotami

uczestniczgcymi w post^powaniu o udzielenie dotacji.

3. W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczg przedstawiciele tych organizacji

pozarzgdowych, ktore nie biorg udziatu w konkursie ofert.

4. W sktad komisji konkursowej moze wchodzic z gtosem doradczym osoba, ktora w

zwigzku z wykonywaniem zawodu dysponuje specjalistyczng wiedzg w dziedzinie

obejmujgcej zakres zadari podlegajgcych konkursowi.

5. W posiedzeniu komisji konkursowej mogg uczestniczyc, bez prawa gtosu, radni Rady.

§11

1. Komisja konkursowa ulega rozwigzaniu z dniem rozstrzygniQcia konkursu.

2. Wyniki konkursu podawane sg do wiadomosci publicznej przez podanie na tablicy

ogtoszeri Urze.du wraz ze zwi^ztym opisem zadania.
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3. Kazdy moze zgdac uzasadnienia wyboru dokonanego przez komisje. konkursowg.

§12

1. Oferta o wspareie finansowe na realizacje. zadari powinna zawierac w szczegolnosci:

a) szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

tytut projektu,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulacje. przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego,

d) informacje. o wczesniejszej dziatalnosci podmiotu sktadajgeego oferte. w zakresie,

ktorego dotyczy zadanie,

e) informacje. o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajgeych

wykonanie zadania, w tym o wysokosci srodkow finansowych uzyskanych na

realizacje. danego zadania z innych zrodet,

f) deklaracje. o zamiarze odptatnego lub nieodptatnego wykonania zadania.

2. Wnioskodawca ubiegajgey sie. o dotacje. na realizacje. zadari publicznych powinien

wypetnic oferte. wg wzoru okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

3. Wraz z ofertg nalezy przedstawic naste.pujgce dokumenty:

a) kopie. statutu, potwierdzong za zgodnosc z oryginatem, opatrzong aktualng datg,

piecze.cig oraz podpisem osoby (osob) upowaznionej (upowaznionych) do

sktadania oswiadczeri woli w imieniu organizacji pozarzgdowej lub podmiotu,

b) aktualny wypis z wtasciwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (Krajowego

Rejestru Sgdowego).

4. Oferte., wraz z wymaganymi dokumentami, nalezy ztozyc w zapieczQtowanej kopercie,

pocztg lub osobiscie, na adres:

Urzgd Miasta i Gminy w Chorzelach

ul. Stanistawa Komosiriskiego 1,

06-330 Chorzele

5. Na kopercie nalezy umiescic naste.pujgce informacje:

a) petng nazwe. wnioskodawcy i jego adres,

b) wskazanie rodzaju konkursu ofert,

c) tytut zadania.

6. Oferta ztozenia w inny sposob niz wskazany w ust.5 i 4 (np. faksem lub pocztg

elektroniczng) lub na inny adres nie b^dzie brata udziatu w konkursie.

7. Wszystkie oferty zgtoszone do konkursu, wraz z zatgezong do niej dokumentacjg,

pozostajg aktach Urzedu i bez wzgle.du na okolicznosci nie be.dg zwracane wnioskodawcy

ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakoriczeniu.

8. Oferty ztozone po uptywie terminu podanego w warunkach konkursu zostang odrzucone

i nie be.dg braty udziatu w konkursie.

9. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urze.du ponosi

wnioskodawca.



§13

Przed otwarciem ofert dokonuje sie. oceny formalnej, co do wymogow okreslonych w § 12

ust. 4 i 5 uchwaly oraz terminowosc jej ztozenia.

1. W czasie rozpatrywania ofert uwzgle.dnia sie.:

a) ocene. mozliwosci realizacji zadania przez wnioskodawce., w szczegolnosci: liczbe. osob

zaangazowanych w realizacje. zadania oraz korzystajgcych z efektu, doswiadczenie w

realizacji podobnych zadari w poprzednich okresach oraz mozliwosc wykonania

zaplanowanych dziatari w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

b) ocene. przedstawionej kalkulacji kosztow realizowanego zadania, w tym wysokosc

udziatu srodkow wtasnych, wysokosc srodkow pochodzgcych z innych zrodet oraz

strukture. wydatkow,

c) zgodnosc oferty z celami konkursu,

d) wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje. zadania.

§14

1. Organizacje pozarzgdowe i podmioty prowadzgce dziatalnosc pozytku publicznego mogg

z wtasnej inicjatywy ztozyc oferty na realizacje. zadari publicznych.

2. W przypadku ztozenia oferty, o ktorej mowa w ust. 1, Burmistrz w terminie nie

przekraczajgcym miesigca:

a) rozpatruje celowosc realizacji zadania,

b) informuje o podje_tej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowosci realizacji zadania

informuje sktadajgcego oferte. o trybie zlecenia zadania publicznego.

§15

Oferta na realizacje. zadania powinna bye zaopiniowana przez wtaseiwego pracownika

Urze.du lub cztonka kierownictwa Urz^du bezposrednio nadzorujgeego realizacje. zadania.

§16

Dofinansowanie realizacji zadari prowadzonych przez organizacje pozarzgdowe i podmioty

prowadzgce dziatalnosc pozytku publicznego przyznawane jest po uchwaleniu budzetu

Gminy.

§17

1. Warunkiem zlecenia przez gmine. organizacji pozarzgdowej lub podmiotom prowadzgeym

dziatalnosc pozytku publicznego zadania oraz przekazania srodkow z budzetu na jego

realizacje. jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcg, wedtug wzoru okreslonego w

rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r.

Nr 6, poz. 25).

2. Umowa powinna zawierac w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron umowy,

b) przedmiot umowy (opis zadania, termin jego wykonania),

c) wysokosc i terminy przekazywania srodkow,
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d) forme, i terminy rozliczania przekazanych srodkow,

e) zapisy dotyczgce nadzoru sprawowanego przez wtaseiwego merytorycznie

pracownika Urz^du lub cztonka kierownictwa Urze.du,

f) zasady zwrotu niewykorzystanej cze.sci dotacji,

g) zapisy dotyczgce rozwigzania umowy oraz konsekwencji dla stron w przypadku

niewywigzania sie. z postanowieri umowy,

h) termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.

§18

1. Wykonanie zleconego zadania oraz sposob wykorzystania przyznanej dotacji

kazdorazowo nadzoruje wtasciwy pracownik Urze.du lub cztonek kierownictwa Urze_du

nadzorujgey realizacje zadania.

2. Nadzor, o ktorym mowa w ust. 1 polega w szczegolnosci na ocenie:

1) stanu realizacji zadania,

2) rzetelnosci i jakosci wykonania zadania,

3) prawidtowosci wykorzystania srodkow publicznych otrzymanych na realizacje.

zadania,

4) prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i postanowieniach

umowy.

3. Kontrole. wykorzystania dotacji prowadzi wyznaczony przez Burmistrza pracownik

Urze.du. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okreslonego w umowie nalezy

sporzgdzic w terminie do 30 dni po uptywie terminu, na ktory umowa zostata zawarta,

wedtug wzoru okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

15grudnia 2010 r.

4. Okresem sprawozdawczym jest rok budzetowy.

Rozdziat VIM

SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU I PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

§19

1. Ze strony Gminy program realizujg:

a) Rada - w zakresie polityki budzetowej i spotecznej,

b) Burmistrz - w zakresie wypetniania postanowieri programu wspotpracy, wyznaczania

komisji konkursowych oraz jako organ realizujgcy zadania wyznaczone przez Rade.,

c) wyznaczony pracownik Urze.du - jako osoba posredniczgea w kontaktach pomie.dzy

Urz^dem a organizacjami pozarzgdowymi, wspierajgea dziatalnosc sektora pozarzgdowego i

informujgea o mozliwosciach wykorzystania zewne_trznych zrodet finansowych

2. Ze strony sektora pozarzgdowego program realizujg organizacje i podmioty prowadzgce

dziatalnosc pozytku publicznego, majgce siedzibe. na terenie Gminy bgdz dziatajgce na jej

terenie.



§20

1.Niniejszyprogrammozewejscwzyciepoprzeprowadzeniukonsultacjizorganizacjami

pozarzgdowymiprowadzgcymidziatalnoscpozytkupublicznego.Konsultacjebyty

prowadzonepoprzez:

a)upublicznienieprojektuprogramuwspotpracynastronieinternetowejUrze.du

MiastaiGminywChorzelachorazwytozeniegodowglgduwsiedzibieUrze.du.

b)Spotkaniewdniu24.09.2013rokuwsiedzibieUrze.duzorganizacjami

pozarzgdowymiipodmiotamiprowadzgcymidziatalnoscpozytkupublicznego,

podczasktoregozostatprzedyskutowanyprojektprogramu,przygotowanyprzez

Urzgd.Wwynikukonsultacjiuczestnicyniewnieslizadnychuwag.

2.DomomentuuchwaleniaprogramuwspotpracyprzezRade.organizacjepozarzgdowe

moggwnosicuwagidojegotresci-zarownodroggbezposrednig,jakidrogglistowng(w

tymdroggelektroniczngnaadressekretariat(5)chorzele.pl).

RozdziatIX

POSTANOWIENIAKONCOWE

§21

1.Wysokoscsrodkowbudzetowychnarealizacje.zadaripozytkupublicznegookresliuchwata

budzetowaGminyna2014r.

2.Programuchwalasie.narokkalendarzowy2014.

§22

1.Biezgcynadzornadwypetnianiempostanowieriprogramupowierzasie.pracownikowi

Urze_duodpowiedzialnemuzawspotprace.zorganizacjamipozarzgdowymi.

2.Wtrakcietrwaniarealizacjiprogramuorganizacjepozarzgdowemoggzgtaszacuwagico

dozasadnoscipostanowieriprogramu,sposobujegorealizacjiorazsktadacwnioskina

przysztosc.

3.SprawozdaniezrealizacjiprogramuBurmistrzMiastaiGminyprzedstawiaRadzieMiejskiej

ipublikujewBiuletynieInformacjiPublicznejdodnia30kwietnia2015roku.

CZhCY
rkj^
rzezicki
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