Uchwala
Rady Gminy Pacanow

w sprawie przyj^cia Programu wspoipracy Gminy Pacanow z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziaialnosc pozytku
publicznego w roku 2015.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.)
art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorzadzie
gminnym (Dz. U . z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) Rada Gminy Pacanow uchwala, co
nast^puje:

§1

Uchwala si? Program wspoipracy Gminy Pacanow z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc pozytku
publicznego w roku 2015 stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow.

§3

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Swi?tokrzyskiego i wchodzi w zycie od 1 stycznia 2015 r.

PRZJEWpDNICZACY

Uzasadnienie
>

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) naklada na organ
stanowi^cy jednostki samorzqdu terytorialnego obowi^zek uchwalenia rocznego
programu wspoipracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
prowadz^cymi dziaialnosc pozytku publicznego.

Zalacznik do UchwabLRady Gminy
zdnia

.ay,AO.K.^^<'

PROGRAM WSPOLPRACY GMINY PACANOW
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
I I N N Y M I P O D M I O T A M I W R O K U 2015

Przyjmujqc Program Wspoipracy Gminy Pacanow z Organizacjami Pozarzqdowymi
i Innymi Podmiotami, Rada Gminy Pacanow deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego,
chqc umacniania lokalnych dzialan, stwarzania warunkow do powstawania inicjatyw i
struktur funkcjonujqcych na rzecz spolecznosci lokalnej oraz wyraza intencj^ realizacji swych
zadan ustawowych w scisfym wspoldzialaniu z organizacjami pozarzqdowymi i innymi
podmiotami.
Stowarzyszenia i fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli
podejmujq cenne dzialania na rzecz lokalnej spolecznosci, dlatego wspolpraca organizacji
pozarzqdowych i gminy stwarza szansf na lepsze realizowanie wspolnego celu, jakim jest
poprawa jakosci zycia mieszkancow naszej gminy. Spoleczna aktywnosc lokalnych inicjatyw
obywatelskich przyczynia si^ do pelniejszego zaspokajania potrzeb wspolnoty, sprzyja
tworzeniu wiqzi spolecznych i rozwojowi odpowiedzialnosci za przyszlosc gminy.

ROZDZIAL I

Informacje ogolne
§1
Ilekroc w programie wspoipracy gminy Pacanow z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami jest mowa o:
•

ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . z 2010 N r 234 poz. 1536 z pozn. zm.);

•

programie Organizacjami

rozumie

si?

przez to

Program

Wspoipracy

Gminy

Pacanow

z

Pozarzadowymi i innymi Podmiotami na rok 2013, o ktorym mowa w

art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U . z 2010 N r 234 poz.1536 z pozn. zm.);
•

dotacji - rozumie siq przez to dotacj? w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;

•

srodkach publicznych - rozumie si? przez to srodki w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy;

•

organizacji pozarz^dowej - rozumie si? przez to organizacje pozarz^dow^ w mysl
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U . z 2010 N r 234 poz.1536 z pozn. zm.);

•

innym podmiocie - rozumie si? przez to podmiot w mysl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U . z 2010
N r 234 poz. 1536 z pozn. zm.);

•

gminie - rozumie si^ przez to Gmin^ Pacanow;

•

urzf dzie - rozumie si? przez to Urz^d Gminy w Pacanowie;

•

komorce

merytorycznej

-

rozumie

si?

przez to

wydzial lub

jednostk^

organizacyjn^, z ktorego srodkow okreslonych uchwalq budzetow^, udzielona b^dzie
dotacja;
•

otwartym konkursie ofert - rozumie si^ przez to konkurs, o ktorym mowa w art. 11
ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U . z 2010 N r 234 poz.1536 z pozn. zm.).

•

matych

dotacjach

-

zlecanie

realizacji

zadan

publicznym

organizacj om

pozarz^dowym i innym podmiotom w trybie okreslonym art. 1 9 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U . z 2010
N r 234 poz.1536 z pozn. zm.)
§2
1. Program obejmuje wspolprac? gminy z organizacjami pozarzadowymi i innymi
podmiotami dzialaj^cymi na rzecz Gminy Pacanow w zakresie zadan publicznych
realizowanych w roku 2015.
2. Program okresla cele, formy, zasady i priorytetowe obszary wspoipracy gminy Pacanow
z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami, wysokosc srodkow
finansowych
przeznaczonych na jego realizacji a takze podmioty odpowiedzialne za realizacji programu
oraz sposoby oceny jego wykonania.
3. Program powstal przy udziale organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow w sposob
zgodny z uchwalq nr L X V l l l / 3 3 5 / 1 0 Rady Gminy Pacanow z dnia 27 pazdziemika 2010 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji.

Rozdzial I I
Cele Programu
§3
1. Celem

glownym programu jest

ksztaltowanie

demokratycznego

ladu

spolecznego

w srodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa m i i d z y administracjq samorzqdowq
a organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami sluzqcego do lepszego rozpoznawania
i zaspakajania potrzeb spolecznych w sposob skuteczny i efektywny.
2. Partnerstwo to sluzyc bidzie realizacji misji wynikajqcych z:
a) . Strategii Rozwoju Gminy,
b) . Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problemow Spolecznych.

ROZDZIAL III
Zasady, formy

i obszary wspoipracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami

§4
Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami odbywa si?
w oparciu o zasady pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efelctywnosci, uczciwej
konkurencji, jawnosci i wzajemnego poszanowania interesow partnerow wspoipracy:

•

zasada pomocniczosci

oznacza, ze gmina powierza lub wspiera realizacji zadan

wlasnych organizacj om pozarzqdowym oraz irmym podmiotom, ktore zapewniajq ich
wykonanie w sposob ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
•

zasada suwerennosci stron polega na tym, iz strony majq prawo do niezaleznosci i
odr^bnosci w samodzielnym defmiowaniu i poszukiwaniu sposobow rozwiqzania
problemow i zadan;

•

zasada

partnerstwa

pozarzqdowych
mieszkancow

oraz

realizowana
innych

jest

podmiotow

w

zakresie

w

uczestnictwa

okresleniu

potrzeb

i

organizacji
problemow

gminy, wypracowywaniu sposobow ich rozwiqzania, defmiowaniu

zadah przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;
•

zasada

efektywnosci

polega

na

wspolnym

dqzeniu

gminy

i

organizacji

pozarzqdowych oraz innych podmiotow do osiqgniicia mozliwie najlepszych efektow
w realizacji zadah publicznych;
•

zasada jawnosci, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania
jest jako udostipnienie przez strony wspoipracy

rozumiana

informacji o zamiarach, celach,

kosztach i efektach wspoipracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.
§5
1. Przedmiotowy zakres wspoipracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
podmiotami okresla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
oraz art. 4 Ustawy.
2. Gmina

wspolpracuje

z

organizacjami

pozarzqdowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzqcymi dziaialnosc statutowq w dziedzinach obejmujqcych przedmiotowy zakres
wspoipracy.

§6
1. Wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi oraz mnymi podmiotami ma
finansowy i pozafinansowy.

charakter

2. Do wspoipracy o charakterze finansowym nalezy:
a), zlecanie realizacji zadah publicznych, ktore moze przybierac jednq z nast^pujqcych form:
•

powierzenie

wykonywania zadah publicznych wraz

finansowanie ich realizacji.

z

udzieleniem

dotacji

na

•

wspieranie zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich
realizacji,

b) . zakup uslug dotyczqcych realizacji zadah publicznych na zasadach i w trybie okreslonych
w przepisach o zamowieniach publicznych,
c) . wspolna realizacja zadah publicznych na zasadach partnerstwa.
3. Formy wspoipracy pozafmansowej:
a) , o charakterze informacyjnym;
•

konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projektow
aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji,

•

udzielanie informacji o istnieniu innych zrodel finansowania, zwlaszcza pochodzqcych
z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

•

prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow
na stronach intemetowych Urzedu,

•

zorganizowanie spotkania samorzqdu z organizacjami pozarzqdowymi, ktorego tematem
bidzie
z

ocena

organizacjami

funkcjonowania
pozarzqdowymi

rocznego
i innymi

programu

podmiotami

w

roku

wspoipracy
poprzednim,

konsultowanie projektu programu wspoipracy na kolejny rok, wzajemne informowanie si?
o kierunkach dzialan planowanych w roku nast^pnym,
b) . o charakterze promocyjnym;
•

promocja dzialalnosci podmiotow programu poprzez publikacj^ informacji na temat ich
dzialalnosci na stronie intemetowej urzedu,

•

udzielanie rekomendacji organizacj om wspolpracujqcym z Gminq, ktore ubiegajq si^
o dofmansowanie z innych zrodel,

c) . o charakterze organizacyjnym;
•

udostipnianie obiektow gminnych do realizacji zadah publicznych na preferencyjnych
zasadach, w szczegolnosci pomieszczen na siedzib^ dla organizacji pozarzqdowych, ktore
znajdujq si? w Pacanowie ul. Rynek 15.

•

organizowanie szkoleh w zwiqzku ze zmianq przepisow prawnych, w celu podnoszenia
standardow uslug publicznych swiadczonych przez podmioty programu,

•

tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym,

•

realizacji wspolnych projektow i inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej, szczegolnie z
zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej oraz pomocy spolecznej,
§7

1. W roku 2015 priorytetowe obszary wspoipracy obejmujq sfer? zadah z zakresu:
•

Prowadzenie programow edukacyjnych oraz organizacj? konkursow o tematyce
przeciwpozarowej przyrodniczej i srodowiskowej,

•

Propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materialow informacyjno
szkoleniowych.

•

Kultywowanie i promowanie lokalnych tradycji;

•

Szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy,

•

Biezqce utrzymanie i popraw? stanu technicznego istniejqcej bazy sportowej

•

Organizacja imprez, zawodow, tumiejow sportowych,

•

Organizowanie plenerow, wystaw, konkursow, warsztatow i przeglqdow tworczosci
artystycznych,

•

Dzialanie na rzecz promocji mlodych tworcow i artystow,

•

Wspieranie dzialalnosci wydawniczej,

•

Organizowanie imprez masowych, w t y m szczegolnie imprezy pod nazwq "Festiwal
Kultury Dzieci^cej",

•

Produkowanie i opracowywanie materialow audiowizualnych promujqcych Gmin?
Pacanow i region,

•

Wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i mlodziezy z rodzin
patologicznych,

•

Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy osobompotrzebujqcym;

•

Realizowanie programow profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i mlodziezy,

•

Organizowanie imprez kulturaino rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym,

•

Organizowanie szkoleh z zakresu profllaktyki uzaleznieh oraz przemocy w rodzinie,

§8
1. Zlecanie realizacji zadah publicznych organizacj om pozarzqdowym lub innym podmiotom
odbywac si? bidzie na zasadach okreslonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert,
chyba ze przepisy odr^bne przewidujq inny tryb zlecania zadania lub mozna j e wykonac
efektywniej w irmy sposob.
2. Organizacje pozarzqdowe lub iime podmioty mogq z wlasnej inicjatywy zlozyc gminie
ofert? realizacji zadah publicznych.
3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowosc zgloszonych zadah publicznych, o
ktorych mowa w ust.2 biorqc pod uwag? stopieh w j a k i m wniosek odpowiada priorytetowym
zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakosci wykonania danego zadania, dost?pnosc
srodkow finansowych na jego realizacj? oraz korzysci wynikajqce z realizacji tego zadania
przez podmioty Programu.
4. Jezeli dane zadanie mozna realizowac efektywniej, powierzenie moze nastqpic w innym
trybie niz udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczegolnosci poprzez
zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych.
5. Na wniosek organizacji pozarzqdowej lub innego podmiotu urzqd moze zlecic realizacj?
zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie malych dotacji.
6. Zadanie publiczne moze bye realize wane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami
wynikajqcymi z ustawy.

if

Rozdziai I V
Zasady zlecania zadan publicznych w trybie malych dotacji

§9
1. Zlecanie zadan publicznych o charakterze lokalnym do realizacji organizacj om
pozarzqdowym i innym podmiotom w trybie malych dotacji moze nastqpic przy zachowaniu
Iqcznie nastipujqcych warunkow:
a) , wysokosc dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000,00
zL,
b) . termin realizacji zadania nie moze przekraczac 90 dni,
c) . Iqczna kwota srodkow finansowych przekazywanych przez urzqd tej samej organizacji
pozarzqdowej lub temu samemu innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie
moze przekroczyc kwoty 20 000,00 zl.,
d) . wysokosc srodkow finansowych przekazywanych przez urzqd w tym trybie nie moze
przekroczyc 20% dotacji planowanych w roku budzetowym na realizacj? zadah publicznych
przez podmioty programu.
2. Dla zachowania zasady jawnosci, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania nabor
wnioskow na realizacj? zadah w trybie malych dotacji bidzie odbywal si? w g . nast^pujqcych
zasad:
a) , ogloszenie o naborze wnioskow na male dotacje zostanie umieszczone na urz?dowej
tablicy ogloszeh, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie intemetowej
b) . ogloszenie bidzie zawierac nazw? zadania, kwot? przeznaczonq na jego realizacj? oraz
termin nabom wnioskow,
c) . komorka merytoryczna ocenia wnioski i zaprasza wnioskodawcow do zlozenia oferty
zgodnej z art. 14 ustawy z podaniem wysokosci dotacji przeznaczonej na jego realizacj?,
d) . w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia wplyni?cia oferty zamieszcza si? j q
na okres 7 dni na urz?dowej tablicy ogloszeh, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie intemetowej urzedu.
e) . w okresie upublicznienia oferty w sposob okreslony w pkt. d) kazdy moze zglosic pisemne
uwagi dotyczqce oferty,
f) . po uplywie terminu, o ktorym mowa w pkt. d) i po rozpatrzeniu uwag nast^puje
niezwlocznie podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
§10
1. Organizacja pozarzqdowa lub inny podmiot moze zlozyc wniosek dotyczqcy realizacji
zadania publicznego w trybie malej dotacji z wlasnej inicjatywy.
2. W terminie 14 dni od wplyni?cia wniosku komorka merytoryczna wlasciwa ze wzgl^du
na rodzaj zadania dokonuje oceny celowosci jego realizacji kierajqc si? w szczegolnosci
kryteriami okreslonymi w a r t l 2 , ust 2 pkt 1 l i t a-d.
3. W

przypadku

stwierdzenia

celowosci

realizacji

zadania

publicznego

informuje

wnioskodawc? o terminie ukazania si? ogloszenia o naborze wnioskow na realizacj? tego
zadania.

4. Wnioskodawca wymieniony w ust. 1 nie jest zobowiqzany do skladania dodatkowego
wniosku w terminie olcreslonym w ogloszeniu, wniosek ten podlega

automatycznie

procedurze okreslonej w § 9 ust.2.

Rozdzial V
Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert.
§11
1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadah publicznych odbywa si? w drodze otwartych
konkursow ofert.
2. Ogloszenie o konkursie zamieszcza si? w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowej urz?du oraz na tablicy informacyjnej urz?du, w terminie nie krotszym niz 21
dni od dnia wyznaczonego do skladania ofert.
3. Wamnkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnej ze wzorem okreslonym
w stosownych przepisach wynikajqcych z ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie.
4.

Ofert? nalezy przygotowac
zatwierdzanym przez Wojta.

wg

zasad

okreslonych

regulaminem

konkursowym,

5. Do oferty nalezy dolqczyc aktualny odpis z wlasciwego rejestm,
6.

Dotacje nie mogq bye wykorzystane na:

•

zakup gmntow,

•

dziaialnosc gospodarczq,

•

dziaialnosc politycznq,

•

pokrycie zobowiqzah powstalych przed datq zawarcia umowy,

•

realizacj? inwestycji, z wylqczeniem inwestycji zwiqzanych z bezposredniq

realizacjq

zadah publicznych, na ktore dotacja zostala przyznana,
•

pokrycie kosztow utrzymania biura, z wylqczeniem bezposrednich kosztow zwiqzanych
z realizacj4 zadania publicznego, na ktore dotacja zostala przyznana.

§12
Oferty zlozone w otwartych konkursach ofert podlegajq procedurze uzupelniania drobnych
brakow formalnych:
a) , uzupelnienia brakujqcych podpisow pod wnioskiem, w przypadku niezgodnosci podpisow
ze sposobem reprezentacji okreslonym w statucie,
b) . braku wlasciwych podpisow pod zalqcznikami,
c) . poswiadczenia zalqczonych kopii dokumentow za zgodnosc z oryginalem,
2. Konkurs odbywa si? dwuetapowo:
a) . I etap - wst?pna ocena oferty po wzgl?dem formalnym (mozliwosc uzupelnieh)
b) . I I etap - ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez
komisj? konkursowq.

3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje si? w szczegolnosci nast?pujqcymi
kryteriami:
a) , mozliwosciami realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarzqdowq lub inny
podmiot,
b) . kalkulacjq kosztow realizacji zadania, w t y m w odniesieniu do zakresu
zadania,

rzeczowego

c) . propozycjq jakosci wykonywania zadania i kwalifikacjami osob, przy udziale ktorych
b?dzie ono realizowane,
d) . zaangazowaniem finansowych srodkow wlasnych oferenta oraz mozliwosciq pozyskania
srodkow finansowych z irmych zrodel na realizacj? tego zadania,
e) . wkladem rzeczowym i osobowym, w t y m swiadczeniami wolontariuszy i pracq spolecznq
czlonkow,
f) . dotychczasowq wspolpracq oferenta z samorzqdem a w szczegolnosci rzetelnosciq i
terminowosciq realizacji zleconych zadah publicznych oraz sposob rozliczenia otrzymanych
dotacji,

§13
1. Konkurs ofert przeprowadza si? takze w sytuacji, gdy zostala zgloszona tylko jedna oferta.
2. Informacje o rozstrzygni?ciu konkursu wraz z wykazem ofert niespelniajqcych wymogow
formalnych jak rowniez ofert, ktore nie otrzymaly dotacji podawane sq do publicznej
wiadomosci w sposob okreslony § 11 ust. 2.
3. Kazdy z oferentow moze zqdac uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Z oferentem, ktory wygral konkurs, sporzqdzana jest pisemna umowa na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Umowa jest sporzqdzana na podstawie wzoru okreslonego w stosownych przepisach
wynikajqcych z ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach
publicznych.

ROZDZIAL V I
T r y b powolywania i regulamin pracy komisji konkursowych
§14
1. Komisje konkursowe powolywane sq przez Wqjta Gminy Pacanow celem opiniowania
ofert zlozonych w otwartych konkursach.
2. Do kazdego konkursu powolywana jest odr?bna komisja konkursowa.
3. Komisja konkursowa powolywana jest w skladzie 4 osob, w t y m :
- 3 przedstawicieli Urz?du Gminy w Pacanowie, w t y m przedstawiciele komorek
merytorycznych,
- 1 przedstawiciel organizacji pozarzqdowych lub irmych podmiotow.
4. Na corocznym wspolnym spotkaniu organizacje pozarzqdowe i inne podmioty tworzq list?
swoich przedstawicieli - kandydatow do skladu komisji konkursowych.

§15
1. Do czlonkow komisji konkursowej biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje si?
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U .
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z noz. zm.) dotyczqce wylqczenia z post?powania konkursowego.
2. W przypadku wylqczenia z post?powania lub nieobecnosci czlonkow komisji, posiedzenie
odbywa si? w zmniejszonym skladzie pod warunkiem, ze bierze w n i m udzial co najmniej
3 osoby.
3. Udzial w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i nie przysluguje zwrot kosztow
podrozy.
4. W pracach komisji mogq brae udzial z glosem doradczym takze irme osoby, posiadajqce
doswiadczenie w realizacji zadah b?dqcych przedmiotem konkursu.
§16
1.

Czlonkowie komisji wybierajq sposrod siebie przewodniczqcego.

2.

Funkcj?

sekretarza pelni pracownik Urz?du -

Referat

Organizacyjny

i

Spraw

Obywatelskich.
3.

Komisja

konkursowa

rozpatruje

oferty

w

terminie

podanym

w

ogloszeniu

konkursowym.
4.

Komisja

konkursowa

przyst?pujqc

do

rozstrzygni?cia

konkursu

ofert,

dokonuje

nast?pujqcych czynnosci:
a) , zapoznaje si? z podmiotami, ktore zlozyly oferty;
b) . wypelnia oswiadczenia dopuszczajqce lub wylqczajqce z post?powania;
c) . stwierdza prawomocnosc posiedzenia komisji;
d) . sprawdza prawidlowosc ogloszenia konkursu;
e) . ocenia zlozone oferty pod wzgl?dem formalnym, (poprawne wypelnienie oferty oraz
komplet zalqcznikow);
f) . odrzuca oferty nie spelniajqce formalnych warunkow konkursu lub zgloszone po
wyznaczonym terminie;
g) . po zapoznaniu si? z merytorycznq tresciq ofert, kazdy czlonek komisji konkursowej
dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaznikami
okreslonymi w ogloszeniu konkursowym oraz proponuje wysokosc dotacji;
h) . sporzqdza protokol z prac komisji, odczytuje jego tresc i podpisuje protokol.
5 . Sporzqdzony protokol powinien zawierac:
a) , oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
b) . imiona i nazwiska czlonkow komisji konkursowej;
c) . liczb? zgloszonych ofert;
d) . wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom konkursu;
e) . wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom konkursu lub zgloszonych po
terminie;
f) . sredniq arytmetycznq punktow przyznawanych przez wszystkich czlonkow komisji,
zgodnie ze wskaznikami okreslonymi w ogloszeniu konkursowym;

^
6.

g). propozycj? rozstrzygniicia konkursu wraz z proponowanq wysokosciq dotacji,
li). podpisy czlonkow komisji.
Przeprowadzona

rozstrzygni?cia

przez

konkursu

komisj?

zostanie

konkursowq

przedstawiona

ocena
Wojtowi

ofert

oraz

Gminy,

propozycja

ktory

dokona

ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokosci dotacji.

7. Komisja konkursowa rozwiqzuje si? z chwilq rozstrzygni?cia konkursu ofert.
ROZDZIAL VII
Podmioty odpowiedzialne za realizacjf i opracowanie programu
§17
Rada Gminy Pacanow uchwalajqc budzet Gminy z wysokosciq srodkow
przeznaczonych na realizacj? Programu wytycza finansowy zakres wspoipracy.

finansowych

§18
Wojt Gminy Pacanow w zakresie:
•

okreslenia szczegolowych warunkow wspoipracy z poszczegolnymi organizacjami,

•

dysponowania srodkami finansowymi niezb?dnymi do realizacji poszczegolnych zadan,
w ramach budzetu Gminy,

•

zatwierdzenia regulaminow konkursowych oraz oglaszania otwartych konkursow ofert na
realizacj? zadah publicznych,

•

ustalania skladu osobowego komisji konkursowych,

•

podejmowania ostatecznej decyzji o wysokosci dotacji przeznaczonych na realizacj?
poszczegolnych zadah,

•

upowazniania pracownikow do przeprowadzania kontroli realizacji zadania.
§19

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w zakresie:
•

biezqcych kontaktow z organizacjami,

•

zbierania informacji i wnioskow oraz przy goto wania projektu Programu wspoipracy na
rok nast?pny,

•

koordynowania konsultacji projektu programu,

•

redagowania informacji umieszczanych na stronie intemetowej urz?du

•

zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarzqdowych i irmych podmiotow,

•

pomocy w opracowaniu poszczegolnych regulaminow konkursowych,

•

przygotowania i publikacji ogloszeh o otwartych konkursach ofert na realizacj? zadah
pozytku publicznego,

•

wst?pnej oceny formalnej ofert w konkursie,

•

organize wania prac komisji konkursowych, opiniujqcych oferty w otwartych konkursach

ofert,
•

publikacji wynikow konkursu,

•

koordyno wania

sporzqdzania

umow

z

organizacjami

pozarzqdowymi

i

iimymi

podmiotami realizujqcymi zadania publiczne,
•

poradnictwa w sprawach organizacyjno-prawnycli organizacji pozarzqdowych oraz irmych
podmiotow,
§20

Komorki merytoryczne Urz?du w zakresie:
•

przygotowania regulaminow konkursowych,

•

oceny wnioskow w trybie „malych dotacji" oraz rozpatrzenie uwag zlozonych do ofert,

•

przygotowanie umow o dotacje,

•

kontroli i oceny wykonania zadania pod wzgl?dem merytorycznym.
§21

Wydzial Finansowy w zakresie kontroli wydatkowania dotacji pod wzgl?dem rachunkowym.

ROZDZIAL V l l l

Wysokosc srodkow przeznaczonych na program wspoipracy
§22
1. W roku 2015 na realizacj? programu wspoipracy z organizacjami pozarzqdowymi
Gmina Pacanow przeznacza kwot? 80 000,00 z l

ROZDZIAL I X
Sposob oceny realizacji programu
§23
l.Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wojtowi Podinspektor ds.
obywatelskich.
2. Sprawozdanie z realizacji programu wspoipracy za rok biezqcy Wojt przedstawi Radzie
Gminy w terminie do 30 kwietnia roku nast?pnego.
3. Sprawozdanie o ktorym mowa w pkt. 2 i 3 zostanie umieszczone na stronie intemetowej
urz?du oraz przedstawione organizacj om pozarzqdowym i innym podmiotom na corocznym
spotkaniu.

§24

1.
Realizacja programu wspoipracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe
dzialania majqce na celu ocen? realizacji wykonania programu.
2. Celem wieloletniego monitoringu realizacji programu wspoipracy ustala si? nast?pujqce
wskazniki ewaluacji:
•

liczba otwartych konkursow ofert,

•

liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert,

•

liczba umow zawartych na realizacj? zadania publicznego,

•

liczba umow zawartych w formie wsparcia i w formic powierzenia,

•

ilosc zadah, ktorych realizacj? zlecono organizacj om pozarzqdowym w oparciu q
srodki budzetowe,

•

wysokosc srodkow

finansowych

przekazanych

organizacj om

w

poszczegolnych

obszarach zadaniowych,
•

liczba organizacji pozarzqdowych realizujqcych zadania publiczne w oparciu o srodki
budzetowe,

•

liczba wspolnie realizowanych zadah,

•

wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarzqdowe oraz
inne podmioty na realizacj? zadah publicznych,

•

wysokosc
Programu.

budzetowych

srodkow

finansowych

przeznaczonych

na

realizacje

