
Zarzqdzenie Nr 567/'17

Bu rmistrza Gminy i M iasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 3 paidziernika 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej uchwalenia Rocznego Programu
Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 poiytku publicznego na 2018 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.446 zp62n. zm.), art. 5 ust 2 pkt 3 i4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego iowolontariacie (t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1817 z po2n. zm.),w zwiqzku z g3i4
Uchwaly Nr 1X138/15 z dnia 26 czenvca 20'15r roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z po2n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej
tych organizacji (Dz. Uz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastepuje:
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Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach dotyczqcy uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego na 2018 rok.

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 6 pa2dziernika 2017r. do 20 pa2dziernika 2017t.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 22016r. poz. 1817 z po2n. zm.)

Wszefkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,
44-230 Czeryvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail: sps.n@czenrvionka-leszczyny. pl,

3) za posrednictwem faksu pod numerem: 321 43 11 760.

Udzielanie wyja6nieh oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly nale2y
do kompetencji Naczelnika Wydzialu Spraw Spo{ecznych.

s2

1 . Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreslonym w $ 1 pkt 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 pkt 1.
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1. Sprawozdanie z peeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko odnosnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny.

s4

Wykonanie Zatzedzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalecznik
do iarzadzenia r',,r r ..?.9..{..1r2
Burmistrza i Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 pa2dzienika 2017 t.

. PROJEKT -
Uchwala Nr .....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .,.............. 2017roku

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzecymi dzialalno66 poiytku
publicznego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z p62n. zm.l, art. 5a ust 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z p62n. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwalq Nr l)U138/15 z dnia 26 czeN,rca 2015t. roku Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania
z Gdq dzialalnosci pozytku publicznego i organizacjami pozazQdowymi oraz podmiotiami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014(. poz. 1118 z 962n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczEcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sleskiego z 2015t.,
poz. 3888),

Rada Miejska w Czenvionoe-Leszczynach
uchwala co nastQpuje:

s1

Przyjqc Roczny Program Wsp6tpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnoso pozytku publicznego na 2018 rok
w brzmieniu okreslonym w zalAczniku do uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatqcznik
Do Uchwaty Nr......
Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach
z dnia ........................ 2017 r.

.PROJEKT-

ROCZNY PROGRAM WSPOIPRACY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z oRGANIZACJAM| POZARZADOWYMT ORAZ tNNYMt POOMTOTAMT

PROWADZACYMT DZTATALNOSC PO2YTKU PUBLTCZNEGO

NA 2018 ROK

Wstep

Gelem gl6wnym Rocznego Programu Wsp6lpracy, zwanego dalej ,,programem" jest ksztialtowanie
spo.leczenstwa obywatelskiego i rozwiqzywanie problem6w spo.lecznych w Srodowisku lokalnym, poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa miedzy administracjE samozedowE a organizacjami pozazEdowymi.

Cel gl6wny zostanie osiegniety poprzez realizacje nastepujEcych cel6w szczeg6lowych, kt6rymi sE:

1. lntegracja i wzrost poziomu aktywnosci, swiadomosci spolecznej, pzedsigbiorczej i obywatelskiej
w5r6d mieszkanc6w, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ludzi mlodych, budowanie poczucia
odpowiedzialnosci za wsp6lnotQ lokalnE i regionalnq.

2. Wzrost znaczenia partner6w spolecznych w realizacji zadan publicznych przez samoeqd lokalny.

3. lntegracja podmiot6w branzowych realizujEcych r62ne inicjatywy w sferze zadah publicznych.

4. Wsparcie i wzmocnienie potencjalu organizacji pozazqdowych sluzqce ich rozwoiowi i lepszemu
przygotowaniu do wsp6lpracy z GminE w zakresie realizac.ii zadan publicznych dla osiEgniecia
wa2nych cel6w spotecznych.

5. Efekty /niejsze zatzqdzanie spolecznosciami lokalnymi, poptzez tozpoznanie i zaspoka,anie ich
potrzeb.

Odciq2enie i uzupetnianie dzialan jednostek samorzqdowych w zakresie, w jakim nie sq one
w stanie realizowac niekt6rych zadai publicznych przez wlasne struktury.

Efektywniejsze zarzadzanie finansami samozadu, przez dystrybuowanie Srodkow z budzetu
samorzEdowego na realizacje zadah, realizacia zadan publicznych taniej i bli2ej mieszkanc6w.

Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialan na rzecz mieszkanc6w.

WyZej wymienione cele nawiqzujq do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny na lala 2014
- 2020, kt6re okreslono w Uchwale Nr XLVII/622I14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 w.zesnia 2014t.

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

1 . Projekt Rocznego Program Wspolpracy na 2018 rok poddany zostal konsultacjom:

o W dn. 18 wrzesnia 2017 roku odbylo siQ spotkanie z przedstawcielami organizacji
pozaeqdowych, na kt6rym pzedstawiono iom6wiono zalo2enia do projektu RPW na 2018 rok.

o W terminie od ...... pazdziernika do ...... pa2dzienlka 2017 toku proJekl Rocznego Program
Wsp6lpracy na 2017 tok poddany zostal konsultacjom z organizacjami pozazqdowymi oaz
innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc po2ytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.l w celu poznania ich opinii zgodnie z Uchwalq
Nr |)U138/1 5 z dnia 26 czetwca 201 5 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci pozytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
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z 2014t., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. lS lipca
2015 roku).

Program okresla cele, zasady, formy wsp6lpracy Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku
publicznego, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z 24 kwielnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst iednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.).

Program przedstawia prioMetowe obszary i zadania publiczne, kt6re bedq przedmiolem W/w
wsp6lpracy, formy ich rcalizaqi oraz planowanE na ich realizacjQ wysokosc Srodk6w z budzetu
Gminy i Miasta. Program okresla rowniez tryb powolywania izasady dzialania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

llekro0 w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie sig przez to ustawe z 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolonlariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016t., poz. 1817 z 962n. zm.\i

2) Organizacjach - rozumie siq przez to organizacje pozarzqdowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy;

3) Konkursie - rozumie siQ przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ust. 2 i an.12
oraz 13 Ustawy;

4) Dzialalnosci pozytku publicznego - nalezy przez to rozumieo dzialalnosc spolecznie uzytecznq
okreslona w art. 4 ustawy, prowadzonE ptzez organrzacje pozazqdowe oraz podmioly
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;

5) Gminie - nalezy wzez to rozumie6 GminQ i Miasto Czerwionka-Leszczyny;

6) Dotacji - nalezy Vzez to rozumiec dotacje w rozumieniu an. 126, 127,221 i251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.J. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 zp62n. zm.li

7l Zadaniach w obszarach wspolpracy - nalezy ptzez lo rozumieo wybrane zadania z zakresu
zadan \rrlasnych gminy, okreslane corocznie w programie w celu zlecania ich realizacji w drodze
konkursu - do realizacji organizacjom pozazqdowym i podmiotom prowadzecym dzialalnosd
pozytku publicznego;

8) Uukladzie wlasnym finansowym - nalezy przez to rozumieC Srodki finansowe nie stanowiEce
dotacji Gminy, zaangazowane w rcalizaqe zadania, kt6rych dysponentem jest organizacja;

9) Niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym - nalezy przez to rozumiec, odpowiadajqce
Swiadczeniu pracy na Eecz rcalizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez
wynagrodzenia, Swiadczenie wolontariusza na zasadach okreslonych w ustawie lub praca
spoleczna czlonka organizacji;

10) Niefinansowym wkladzie wlasnym rzeczowym - nale2y przez to rozumiec nie powodujqce
kosa6w finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby rcalizacji zadania, zasob6w
zeczowych organizacji lub partnera.

Rozdzial ll
Zasady wsp6lpracy

Program opiera siQ na szesciu podstawowych zasadach wsp6lpracy:

1. Zasada pomocniczosci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym
w niezbednym zakresie, uzasadnionym potrzebami wsp6lnoty samoeqdowej, a organizacje
zapewniajq ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

Zasada suwerennosci stron - oznacza, 2e stosunki pomiqdzy gminq a organizacjami
pozazqdovyymi ksztaltowane sa z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci dzialalnosci
statutowej. Strony nie narzucaja sobie nawzajem zadan, mogA natomiast zglaszac wzajemne
propozycje i deklaracje oraz gotowosc wysluchania propozycji drugie.i strony.

Zasada partnerstwa - oznacza, 2e wsp6lpraca pomiedzy gminq a organizaciami pozazqdowymi
oparta jest na rownosci stron, obop6lnych korzysciach, woli wzajemnych dziahn, wspoldzialaniu na
zecz tozuiEzryania lokalnych problem6w, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu
i definiowaniu problem6w mieszkanc6w gminy, sugerowaniu zakresu wsp6lpracy, proponowaniu
standard6w ustug Swiadczonych przez organizacje.
Zasada efektywnoSci - oznacza, ze gmina udziela pomocy organizacjom pozazqdowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dziahn, a ptzy zlecaniu organizacjom
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pozarzqdowym zadan publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania
Srodk6w publicznych, wsp6lnie dq2qc do osiqgniecia mo2liwie najlepszych efekt6w w realizacji
zadan publicznych, tj.: w spos6b celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efekt6w z danych naklad6w, w spos6b umozliwiajqcy terminowq rcalizaqe zadafi,
w wysokosci wynikajEcej z wczesniej zaciEgnietych zobowiEzan.

Zasada uczciwej konkurencji - Oznacza r6wnozedne traklowanie wszystkich, odpowiednio
przygotowanych podmiot6w ubiega.iqcych siQ o realizac.ie zadan publicznych, m.in. poprzez
publiczne i ogolnodostepne oglaszanie zalozei okresla.iqcych realizacje zadania publicznego oraz
stosowanie lakich samych kMeri6w oceny zgloszonych ofert konkurujAcych podmiot6w.

Zasada jawnoSci - oznacza, 2e painerzy wsp6lpracy wzajemnie udostepnia.iq sobie petnq
iprawdziwe informac.,e na temat obszar6w swojego dzialania, kt6re sq istotne z punktu widzenia
budowania wysokiej jakosci partnerstwa i potrzeby budowania wzajemnego zaufania. lnformacja
powinna byd udostQpniana w dostosowanych formach zar6wno pod wzglqdem latwosci dostepu,
zrozumialej formy oraz adekwatnej tresci.

Rozdzial lll
Formy wsp6lpracy

Wsp6lpraca z Organizaciami przybiera formy finansowe, pozafinansowe oraz patronat6w.

Wspolpraca finansowa Gminy z Organizacjami prowadzona jest w formie wspierania lub powierzania
wykonania zadarl publicznych,

Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:

1 ) wspo.lpraca pozafinansowa w zakresie tworzenia polityk publicznych:

a) konsultowanie z Organizacjami projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacji
okreslonymi w Uchwale Nr 1X138/l5 z dnia 26 czetwca 2015 roku Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z rcdA dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Oz. U. z 2014t., poz. 1118 z p62n. zm.),
pro,ekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. l 5 lipca 2015 roku),

b) wza,emne informowanie siQ o planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp6ldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w.

2) wspolpraca pozafinansowa w zakresie realizacji zadan publicznych:

a) mo2liwo56 korzystania z infrastruktury obiekt6w gminnych dla pzedsiQwzie6 obejmujacych
zadania publiczne, realizowanych przez Organizaqe w ramach partnerstw z iednostkami
organizacyjnymi Gminy.

3) infrastruktura wspolpracy, tworzenie warunk6w do spolecznej aktywnosci:

a) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji w ramach zadan realizowanych przez
Cenlrum Organizacji PozarzEdowych;

b) wspolorganizowanie imprez o charakterze integrujEcym organizacje pozazedowe,
mieszkaicow oraz samozEd gminny, w tym min.: Festiwal Organizacji Pozarzedowych,
Dzien Wolontariusza, Dziei Seniora itp.;

c) wspieranie organizacji pozazqdowych w realizacji kampanii informacyino-promocyjnej
slu2Acei gnekazywaniu darowizn na Eecz organizacji realizujEcych cele po2ytku
publicznego poprzez promowanie odliczenia 1% ulgi podatkowej od dochodu podatnika
w deklaracji rocznej.

Patronaty Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sE ptzyznawane na nastQpujqcych
zasadach:

a) obiecie Patronatem honorowym jest wyr6znieniem podkreslajqcym szczeg6lny charakter
wydarzen lub pzedsiewziQ6 bezposrednio zwiqzanych z promocjq, rozwojem
i funkcjonowaniem gminy i miasta,

b) patronat honorowy Burmistrza moze byc ptzyznany wydarzeniom lub przedsiewzieciom,
kt6re majq zasiQg, rangQ i znaczenie miedzynarodowe, og6lnopolskie, ponadregionalne
oraz lokalne, a jego realizacja sluzy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy i
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miasta,

c) objecie przez Burmistrza patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia
finansowego lub organizacyjnego ze strony Gminy dla organizatora,

d) szczeg6lowe zasady przyznawania patronat6w honorowych przez Burmistrza okresla
odrgbny regulamin.

Zlecanie do rcalizaqi zadah publicznych moze nastEpid w innym trybie niz otwarty konkurs ofert,
jezeli dane zadania mozna realizowa6 efektywniej w inny spos6b, okreslony w odrebnych
przepisach, w szczeg6lnosci poTzez zakup uslug na zasadach i w kybie okreslonym w przepisach
o zam6wieniach publicznych, tzw. spolecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

Organizacje mogE z wlasnej inicjatywy zlozyc wniosek o realizacj? zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlo2onel przez oeanizacie pozazEdowe, Gmina
moze zlecic tej organizacji z pominieciem owartego konkursu ofert, realizacje zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a Ustawy.

Na podstawie wniosku o realizacjQ zadania publicznego Gmina moze zlecic mieszkancom
bezposrednio lub za posrednictwem organizacji pozarzqdowych realizacjQ inicjatywy lokalnej
zgodnie z art. 19 b Ustawy.

Zlecenie organizacjom Wzez Gmine realizacji zadan publicznych moze mie6 charakter wieloletniej
wspolpracy.

Rozdzial lV
Przedmiot i zakres wsp6lpracy

1. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy i Miasta z Organizacjami jest realizacja zadan publicznych,
o kt6rych mowa w art. 4 ust.1 Ustawy, a stanowiqcych zadania wlasne gminy.

2. Wykaz planowanych zadan publicznych na 2018 rok, opracowany zostial we wsp6lpracy i po
przeprowadzeniu konsultacji z Organizacjami oraz na podstiawie wczesniejszych doswiadczen
wsp6lpracy. Priorytetowe zadania publiczne zawarte sq w Rozdziale V

3. WysokosC Srodk6w przeznaczonych na realizac,,g zadan publicznych ob.lgtych niniejszym
programem okresla sie na poziomie 573 000,00 zl. Kwota ta moze ulec zmianie. OstatecznE
wysokosc Srodk6w przeznaczonych na realizacjq programu okresli Uchwala Bud2etowa na 2018
rok.

4. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 2, nie mogE byd wykorzystane na:

a) pzedsiewziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu gminy lub jej funduszy celowych
na podstawie przepis6w szczeg6lnych;

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wczesniej pzedsiQwziec oraz refundacje kosa6w;
c) zakupnieruchomosci;
d) dzialalnoSC gospodarczq podmiot6w prowadzEcych dzialalnoSC po2ytku publicznego;

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym na dzialalnosc politycznq;

5. W ramach dolacji mozliwe jest sfinansowanie kosa6w administracyjnych w wysokosci do 25%
udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu spzQtu
komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezposrednio zwiqzany jest z merytorycznq
rcalizacjqzadania. Koszt zakupu nie moze ptzekJo?zy' 15% wartosci finansowej zadania.

7. Iryb pzyznawania dotacji, spos6b jej rozliczenia oraz spos6b kontroli i oceny wykonania zadan
zleconych do realizacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom prowadzEcym dzialalnoSC pozytku
publicznego okresla ustawa.

8. Wzory dokument6w zwiEzanych z rcalizai)E programu okresla rozporzqdzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdai z wykonania tych zadah
(Oz.U. 22016 roku, poz. 1300).

9. Przyznanie dotacji w formie wspierania ma miejsce tylko w przypadku wniesienia ptzez otganizage
nie mniej ni2 10 o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, ptzy czym co najmniej
polowQ w postaci finansowe.j.

10. Do oceny ofert zlozonych w ramach ogloszonego konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powoluje Komisje Konkursowq.

6.

7.



Rozdzial V
Wykaz planowanych do realizacji zadaf publicznych w roku 2018

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zleca do realizacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, w formie wspierania nastepujqce zadania publiczne:

1 . Zadania w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:

a) organizacja dla mieszkarlc6w gminy iniegracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

2. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:

a) organizacja przedsiewzigc i program6w w zakresie przygotowania mlodziezy do zapoznania siq
z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpozarowego i ochrony ludnosci przed zagrozeniami
po2arowymi. Prowadzenie zajqo szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.

b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony ptzed zagrczeniami,

c) dzialania w zakresie ochrony Zycia, zdrowia i mienia mieszkaic6w.

3. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kullury fizycznej:

a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mreszkahc6w gminy,

b) organizacja turniej6w i zajeC rekreacyjnych dla mieszkanc6w gminy, za wyjqtkiem pzygotowan
i start6w w zorganizowanych rozgrywkach ligowych.

4. Zadania w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:

a) organizacja pzedsiewzied majEcych na celu pomoc rodzinom najubozszym z terenu gminy,

b) organizacja pzedsiewziec majEcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbednego
ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy,

c) dzialania aktywizujece osoby starsze w formie m.in. warsztat6w spotkan i wyjazd6w
integracyinych, organizacja Dnia Seniora,

d) integracja spoleczna mieszkanc6w gminy wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem
spolecznym, w tym os6b starszych.

5. Zadania w zakresie ekologii iochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego:

a) organizacja przedsiQwzieC majacych na celu ochronQ dziedzictwa przyrodniczego,

b) organizacja pzedsiewziQc proekologicznych, w tym zwiQkszanie Swiadomosci ekologicznego
stylu zycia,

c) organizacja przedsiewziQC edukacyjnych w tym zakresie.

6. Zadania w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j pzedsiebiorczoSci

a) organizacja przedsiewziec w zakresie pobudzania przedsiebiorczosci: prowadzenie zajQC

szkoleniowych, edukacyjnych, konkurs6w itp. przyczyniajqcych sie do rozwijania postaw
pzedsiebiorczych,

b) promocja spolecznej odpowiedzialnoSci biznesu.

7. Zadania w zakresie dzialalnosci na tzecz otganizacji pozarzadowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1 - 32:

a) prowadzenie Centrum Organizacji PozanEdowych,
b) przekazanie Srodk6w organizac.iom na wklad wlasny do realizowanych proJekt6w program6w

finansowanych z funduszy zewnetrznych,

c) wspieranie aktywnosci spolecznej i obywatelskiej wsr6d ludzi mlodych, w szczegolnosci rozw6j
wolonlariatu.

Przedstawiony katalog priorytetowych zadan gtzeznaczonych do rcalizaqi w 2018 roku nie wylqcza
mozliwosci wspierania lub powierzenia podmiotom programu innych zadan pozostajacych w zakresie zadan
wlasnych gminy okreslonych w art. 4 Ustawy.
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Rozdzial Vl
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Komisje konkursowe powolywane sq w drodze zarzEdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny w celu opiniowania ofert zlo2onych przez Oryanizacje w ramach
ogloszonych przez Gming na podstawie Ustawy otwartych konkurs6w ofert.

W sklad komisji konkursowych wchodzE osoby wskazane pzez otganizacje pozarzedowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Komisja konkursowa moze dzialae bez udzialu os6b wskazanych przez organizaile pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, jezeli spelnione sq przeslanki okreslone w art. 15
ust. 2 da Ustawy.

Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indy\ividualnych opinii wobec wszystkich ofert
i przedstawia ie w formie listy rankingowej ofert z pzypisanq im ocenE punktowE i propozycjE
wysokosci przyznania dotacji.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysokosci kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz.

W przypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacjQ w wysokosci nizszej niz wnioskowana, jednak nie
mniej, niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodnierl, kt6rych celem jest doprecyzowanie
warunk6w i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq obni2y6 wartosci
meMorycznej prolektu i jego zalo2onych rezultat6w.

Rozdzial Vll
Ocena realizacji programu i spos6b tworzenia kolejnych rocznych program6w

1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji Rocznego Programu Wsp6tpracy na zasadach
okreslonych w ustawie.

2. Mierniki efektywnoSci programu sq oparte na informacjach dotyczqcych jego realizacji w ciegu
ostatniego roku, a w ocenie realizacji programu wsp6lpracy z organizaciami pozaeadowymi
stosowane bedE nastepujece kryteria:

1) wysokos6 zaplanowanych, przydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty;

2) wielkoSC wlasnego finansowego i niefinansowego udzialu organizacji pozarzqdowych
w realizacji projekt6w;

3) og6lna liczba organizacji skladajqcych oferty, liczba zlozonych ofert, liczba odrzuconych ofert,
liczba zawartych um6w;

4) iloS6 os6b objQtych poszczeg6lnymi projektami;

5) ocena stopnia realizacji zakladanych rezultat6w zadan przedstawionych w skladanych przez
stowarzyszenia ofertach;

6) problemy we wsp6lpracy z organizacjami pozaeEdowymi, np. wydane decyzje Burmistrza
o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z ptzeznaczeniem, wezwania Komisji o zlozenie
sprawozdania lub uzupelnienie nieprawidlowosci w sprawozdaniach;

7) ilosc przedsiewziec objetych pomocq pozafinansowq;

8) ilosd i rodzaj szkolen, ilosd os6b uczestniczqcych/ilosc organizacji uczestniczqcych;

9) ilosc przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji zadan publicznych;

10) liczba wolontariuszy biorecych udzial w realizacji zadai publicznych.

3. Sprawozdanie z realizaqi programu w oparciu o wymienione wyzej kryteria nalezy pzedstiawio
Radzie Miejskiej i zamiescic w Biuletynie lnformacji Publicznej w terminie okreslonym w Ustawie.

Rozdzial Vlll
Postanowienia kofcowe

1. Realizacja programu nastqpi w okresie od 1.01.2018rokudo31.12.2018roku.
2. Zmiany niniejszego programu wymagajq formy przyjetej dla jego uchwalenia.
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