
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 567/17

Burmistrza Gminy i M iasta Gzenrionka.Leszczyny

z dnia 3 paidziernika 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej uchwalenia Rocznego Programu
Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka.Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 poiytku publicznego na 2018 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca "1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2016r.,poz.446zp62n.zm.),art.5ust2pkt3i4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z pozn. zm.),w zwiezku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr |)(/138/15 z dnia 26 czeruca 2015r. roku Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach
w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z .adq dzialalnosci po2ytku
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 p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastepuje:

2.

3.

sl

Pzeprowadzic konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach dotyczqcy uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czeruionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego na 2018 rok .

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

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oaz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 22016r. poz. 18'17 zp62n. zm.)

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszac:

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

2) pocAqeleKronicznq na adres e-mail: sps.n@czeruionkaleszczyny.pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem: 321 43 11 760.

Udzielanie wyjaSnieh oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projeKu uchwaly nale2y
do kompetencji Naczelnika Wydzialu Spraw Spolecznych.

s2

1 . Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 'l stanowi zalecznik do niniejszego Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre5lonym w S 1 pkt 2 oznacza
akceptacje pzedstawionego projektu uchwaty, o K6rej mowa w $ 1 pkt 1.

1.

4.



s3

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

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

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zelecznik
do iazqdzenia r.rr .1.{4.il..lrz
Burmistza i Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 pazdzie.nika 20'17 t.

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

Rady Miejskiej w Czeniyionce-Leszczynach

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

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzQcymi dzialalnos6 poiytku
publicznego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(1.j. Dz. U. z 2016t., poz. 446 z p62n. zm.), 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 962n. zm.\,
po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwalq Nr l)0'138/15 z dnia 26 czeNtca 2015t. roku Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z ,ada dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi oraz 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 p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczecych dzialalnosci statutowe.l tych organizacji (Dz. Urz. WoJ. Slqskiego z 2015r.,
poz. 3888),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co nastgpuje:

sl
Pzyjqc Roczny Program Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc4ny z oqanizaqami
pozazqdowymi oraz podmiotami prowadzEcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018 rok
w brzmieniu okreSlonym w za+Eczniku do uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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Zalqcznik
Do Uchwaly Nr ......................
Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach
z dnia ........................ 2017 t.

-PROJEKT-

ROCZNY PROGRAM WSPoTPRACY

GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
z oRGAN|ZACJAM| POZARZADOWYMT ORAZ tNNYMt PODMTOTAMT

PROWADZACYMT DZ|AIALNOSC PO2YTKU PUBLTCZNEGO

NA 2018 ROK

Wstep

Celem gl6wnym Rocznego Programu Wsp6tpracy, zwanego dalej ,,programem" Jest ksztaltowanie
spoleczenstwa obywatelskiego i rozwiqzywanie problem6w spolecznych w Srodowisku lokalnym, poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa miedzy administracja samozAdowq a organizacjami pozazedowymi.

Cel glowny zostanie osiEgniQly poptzez rcalizacjg nastgpujqcych cel6w szczeg6lowych, kt6rymi sE:

'1. lntegracja iwzrost poziomu aktywnosci, Swiadomosci spotecznej, przedsiqbiorczej iobywatelskiej
wSr6d mieszkaric6w, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ludzi mlodych, budowanie poczucia
odpowiedzialnosci za wspolnote lokalnq i regionalnq.

2. Wzlosl znaczenia partner6w spolecznych w realizacji zadarl publicznych przez samorzqd lokalny.

3. lntegracja podmiot6w bran2owych realizulqcych r62ne inicjatywy w sferze zadai publicznych.

4. Wsparcie i wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzEdowych sluzace ich rozwojowi i lepszemu
przygotowaniu do wsp6lpracy z GminE w zakresie rcalizaqi zadafi publicznych dla osiEgniecia
wa2nych cel6w spolecznych.

5. Efektywniejsze zaeadzanie spolecznosciami lokalnymi, ?oprzez rczpoznanie i zaspokajanie ich
potrzeb.

Odciazenie i uzupelnianie dzialan jednostek samorzqdowych w zakresie, w jakim nie sq one
w stanie realizowac niekt6rych zadan publicznych przez wlasne struktury

Efektylvniejsze zaeedzanie finansami samoeadu, przez dystrybuowanie Srodkdw z bud2etu
samozEdowego na rcalizaqe zadafi, rcalizaqa zadan publicznych taniej i blizej mieszkanc6w.

Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialan na rzecz mieszkafic6w.

Wyzej wymienione cele nawiqzujq do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lala 2014

- 2020, kt6re okreslono w Uchwale Nr XLVlli622l14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 w.zeinia 2014t.

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

1 . Projekt Rocznego Program Wsp6lpracy na 2018 rok poddany zostal konsultacjom:

r W dn. '18 wrzesnia 2017 toku odbylo sie spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarzqdowych, na kt6rym przedstawiono iom6wiono zalozenia do proiektu RPW na 2018 rok.

. W terminie od ...... pazdziernika do ...... pa2dziernika 2017 toku projekt Rocznego Program
Wspolpracy na 2017 tok poddany zostal konsultacjom z otganizaqami pozarzAdowymi oraz
innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoso po2ytku publicznego wymienionymiw art. 3 ust. 3
ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016t., poz. 1817 z p62n. zm.) w celu poznania ich opinii zgodnie z Uchwalq
Nr M 38/1 5 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z 'ada 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.

b.

7.



2.

3.

4.

z 2014t., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczEcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. 15 lipca
2015 roku).

Program okreSla cele, zasady, formy wsp6lpracy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSO pozytku
publicznego,okt6rychmowawart.3ust.2i3Ustawyz24kwietnia2003rokuodzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O16t., poz. 1817 z p6zn. zm.).

Program przedstawia prioMetowe obszary izadania publiczne, kt6re bQdq przedmiotem w
wsp6lpracy, formy ich rcalizacji otaz planowanE na ich realizacjQ wysoko66 Srodk6w z budzetu
Gminy i Miasta. Program okresla r6wniez tryb powolywania izasady dzialania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

llekrod w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie sie przez to ustawQ z 24 kwielnia 2003 roku o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.);

2\ O'ganizaci]ach - rozumie sie przez to organizac.le pozarzqdowe, osoby prawne ijednostki
organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy;

3) Konkursie - rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ust. 2 i ad.12
oraz '13 ustawy;

4) Dzialalnosci pozytku publicznego - nale2y przez to rozumieC dzialalnosc spolecznie uzylecznq
okreslona w art. 4 ustawy, prowadzonE ppez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty
wymienione w art, 3 ust. 3 Ustawy;

5) Gminie - nalezy ptzez lo rozumie6 GminQ i Miasto Czerwionka-Leszczyny;

6) Dotacji - nalezy ptzez to rozumieo dotacjQ w rozumieniu ad. 126, 127,221 i251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2016 toku poz. 1870 z p62n. zm.);

7) Zadaniach w obszarach wsp6lpracy - nalezy przez to rozumiec wybrane zadania z zaktesu
zadah wlasnych gminy, okreslane corocznie w programie w celu zlecania ich realizacji w drodze
konkursu - do realizacji organizacjom pozazEdowym i podmiotom prowadzEcym dzialalnosd
poZytku publicznego;

8) Wkladzie wlasnym finansowym - nale2y przez to rozumiec srodki finansowe nie stanowiqce
dotacji Gminy, zaanga2owane w realizacjq zadania, kt6rych dysponentem jest organizacja;

9) Niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym - nalezy Wzez lo rozumie6, odpowiadajqce
Swiadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez
wynagrodzenia, Swiadczenie wolontariusza na zasadach okreslonych w ustawie lub praca
spoleczna czlonka organizacji;

'10) Niefinansowym wkladzie wlasnym ,zeczorym - nale2y przez to rozumied nie powodujqce
kosa6w finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby rcalizacili zadania, zasob6w
rzeczowych organrzacji lub partnera.

Rozdzial ll
zasady wsp6lpracy

Program opiera siQ na szesciu podstawowych zasadach wspolpracy:

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

Zasada suwerennosci stron - oznacza, 2e stosunki pomiedzy gminE a organizacjami
pozazqdowymi ksztaftowane sa z poszanowaniem wzajemne.i autonomii i niezale2noSci dzialalnoSci
statutowej. Strony nie narzucala sobie nawzajem zadan, mogq natomiast zglaszae wzajemne
propozycje i deklaracje oraz gotowosc wysluchania propozycji drugiej strony.

Zasada partnerstwa - oznacza, 2e wsp6lpraca pomiqdzy gminq a organizacjami pozarzqdowymi
oparta jest na r6wnosci stron, obop6lnych korzysciach, woli wzajemnych dzialai, wspoldzialaniu na
necz rczwiqzywania lokalnych problem6w m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu
i definiowaniu problem6w mieszkancow gminy, sugerowaniu zakresu wspolpracy, proponowaniu
standardow ustug Swiadczonych przez organizacje.

Zasada efektywnoici - oznacza,2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzEdowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dzialaf', a przy zlecaniu organizacjom

4.



pozazqdowym zadan publicznych dokonuje wyboru na.lefektywniejszego sposobu wykorzystania
Srodk6w publicznych, wsp6lnie dEzqc do osiagniQcia mozliwie najlepszych efekt6w w realizacJi
zadai publicznych, tj.: w spos6b celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efekt6w z danych naklad6w, w spos6b umozliwiajqcy terminowq realizacje zadarl,
w wysokosci wynikajacej z wczesniej zaciqgnietych zobowiezafi.

Zasada uczciwej konkurencii - Oznacza r6wnorzedne iraktowanie wszystkich, odpowiednio
przygotowanych podmiot6w ubiegajEcych sie o realizacjQ zadai publicznych, m.in. poprzez
publiczne i og6lnodostepne oglaszanie zalozen okreslajqcych realizacje zadania publicznego oraz
stosowanie takich samych kMeri6w oceny zgloszonych ofert konkurujacych podmiot6w.

Zasada jawnosci - oznacza, 2e patlne?y wspolpracy wzajemnie udostepniajq sobie pelne
i prawdziwq informacje na temat obszar6w swojego dzialania, kt6re sa istotne z punktu widzenia
budowania wysokiei .lakosci partnerstwa i potrzeby budowania wzajemnego zaufania. lnformacja
powinna byC udostepniana w dostosowanych formach zar6wno pod wzgledem latwosci dostepu,
zrozumialej formy oraz adekwatnej tresci.

Rozdzial lll
Formy wsp6lpracy

Wsp6lpraca z Organizaciami przybiera formy finansowe, pozafinansowe oraz patronat6w.

1.

6.

Wspotpraca finansowa Gminy z Organizacjami prowadzona jest w formie wspierania lub powierzania

wykonania zadai publicznych,

Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:

1) wspolpraca pozafinansowa w zakresie tworzenia polityk publicznych:

a) konsultowanie z Organizaciami projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczecych dzialalnosci statutowej tych organizacji zgodnie z zasadami konsultacji

okr;Sbnymi w Uchwale Nr 1X138/15 z dnia 26 czevca 2015 roku Rady Miejskiei

w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre5lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z rcda dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolonlariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.),
proiekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowe.i tych

organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. l5lipca 2015 roku)'

b) wzajemne informowanie sie o planowanych kierunkach dzialalno5ci iwsp6ldzialania w celu

zharmonizowania tych kierunk6w.

2) wspolpraca pozafinansowa w zakresie realizacii zadan publicznych:

a) mo2liwos6 korzystania z infrastruktury obiekt6w gminnych dla przedsiewziec obejmujEcych

zadania publiczne, realizowanych przez Organizacje w ramach partnerstw z jednostkami

organizacyjnymi Gminy.

3) infrastruktura wsp6lpracy, tworzenie warunk6w do spotecznej aktywnosci:

a) wsparcie meMoryczne i infrastrukturalne organizacji w ramach zadan realizowanych grzez

Centrum Organizacji Pozarzqdowych;

b) wspotorganizowanie imprez o charakterze integrujecym organizacje pozarzqdowe,

mieszkanc6w oraz samozed gminny, w tym min.: Festiwal Organizacii Pozanqdowych,
Dzien Wolontariusza, Dziefi Seniora itp.;

c) wspieranie organizacji pozazqdowych w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej
sluzEcej przekazywaniu darowizn na Eecz organizacji realizujEcych cele pozytku
publicznego poprzez promowanie odliczenia 1% ulgi podatkowej od dochodu podatnika

w deklaracji rocznej.

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

a) objecie Patronatem honorowym jest wyro2nieniem podkreslajqcym szczeg6lny charakter
wybirzen lub przedsigwziq6 bezposrednio zwiqzanych z promocjq' roanojem
i funkcjonowaniem gminy i miasta,

b) patronat honorowy Burmistrza moze by6 ptzyznany wydarzeniom lub przedsiewzieciom,

kl6re majq zasieg, rangq i znaczenie miQdzynarodowe, og6lnopolskie, ponadregionalne

oraz lokalne, a jego realizacja sluzy promocji lub kreowaniu pozyty /vnego wizerunku gminy i



miasta,

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

d) szczegolowe zasady przyznawania patronat6w honorowych przez Burmistrza okresla
odrebny regulamin.

4. Zlecanie do realizacji zadarl publicznych mo2e nastqpi0 w innym trybie ni2 otwarty konkurs ofert,
jezeli dane zadania mo2na realizowad efektywniej w inny spos6b, okreslony w odrQbnych
przepisach, w szczeg6lnosci poptzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach
o zam6wieniach publicznych, tzw. spolecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

5. Organizacje mogE z wlasnej iniciatywy zlozyc wniosek o realizaclq zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy.

6. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlo2onej ptzez otganizaqe pozarzqdowe, Gmina
moze zlecic tej organizacji z pominiQciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a Ustawy.

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

8. Zlecenie organizacjom przez Gmine realizacji zadan publicznych mo2e mieC charakter wieloletniej
wsp6lpracy.

Rozdzial lV
Przedmiot i zakres wspolpracy

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 zostal we wsp6lpracy i po
przeprowadzeniu konsultacji z Organizacjami oraz na podstawie wczesniejszych doswiadczen
wspolpracy. PrioMetowe zadania publiczne zawarte sq w Rozdziale V

3. Wysokosc 6rodk6w przeznaczonych na realizac.iQ zadan publicznych ob.iQtych niniejszym
programem okreSla siq na poziomie 573 000,00 zt. Kwota ta moze ulec zmianie. Ostatecznq
wysokosc Srodk6w przeznaczonych na realizacje programu okresli Uchwala Budzetowa na 2018

rok.

4. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 2, nie moga byc wykorzystane na:

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

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wczeSnie.l przedsiewziQd oraz refundacje koszt6w;

c) zakupnieruchomosci:

d) dzialalnosd gospodarczE podmiot6w prowadzqcych dzialalnosd pozytku publicznego;

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

5. W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokosci do 25%
udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu sprzqtu
komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezposrednio zwiezany jest z meMorycznq
realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze przekroczyc 15% wartosci finansowej zadania.

7. fryb Vzyznawania dotacji, spos6b jej rczliczenia oraz spos6b kontroli i oceny wykonania zadai
zleconych do realizac.ii organizacjom pozazqdowym i podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego okresla ustawa.

8. Wzory dokument6w zwiqzanych z rcelizaqE programu okresla rozpozqdzenie Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Spoleczne.i z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w
um6w dotyczqcych realizacji zada6 publicznych oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadah
(Oz.U. z 2016 roku, poz. 1300).

g. Ptzynanie dotacri w formie wspierania ma mieisce tylko w przypadku wniesienia ptzez otganizaqQ
nie mniej niz 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie rcalizaqi zadania, pzy czym co najmniej
polowQ w postaci finansowej.

10. Do oceny ofert zlo2onych w ramach ogloszonego konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powoluje Komisje Konkursowq.



Rozdzial V

Wykaz planowanych do realizacji zadafi 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 nastepujEce zadania publiczne:

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

a) organizacja dla mieszkanc6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

2. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:

a) organizacja przedsiewzied i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do zapoznania sig
z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochrony ludnosci przed zagro2eniami
pozarowymi. Prowadzenie zajec szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.

b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony przed zagrozeniami,

c) dzialania w zakresie ochrony zycia, zdtowia i mienia mieszkanc6w.

3. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznei dla mieszka6c6w gminy,

b) organizacja turniej6w i zajed rekreacyjnych dla mieszkafic6w gminy, za wyjEtkiem peygotowai
i start6w w zorganizowanych rozgrywkach ligowych.

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

a) organizacja przedsiewziQc majqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym z terenu gminy,

b) organizac.ia pzedsiQwzie6 ma.iEcych na celu zapewnienie schronienia, postlku i niezbqdnego
ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy,

c) dzialania aktywizujqce osoby starsze w formie m.in. warsaat6w spotkarl i wyjazd6w
integracyjnych, organizacja Dnia Seniora,

d) integracia spoleczna mieszkanc6w gminy wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem
spolecznym, w tym os6b slarszYch.

5. Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) organizacja pzedsiQwzied majqcych na celu ochrone dziedzict\rra pzyrodniczego,

b) organizacja pzedsiewzigc proekologicznych, w tym zwiekszanie Swiadomosci ekologicznego
stylu zycia,

c) organizacja pnedsiewzieC edukacyjnych w tym zakresie.

6. Zadania w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j pzedsiebiorczosci

a) organizacja przedsiewzie6 w zakresie pobudzania pzedsiQbiorczoSci: prowadzenie zajec
szkoleniowych, edukacyjnych, konkurs6w itp. pzyczyniaiqcych sie do rozwuania postaw
prz edsiqbiorczych,

b) promocja spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.

7. Zadania w zakresie dzialalnoSci na necz organizacji pozarzedowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okreSlonym w pkt 1 - 32:

a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozazqdowych,

b) przekazanie Srodkow organizacjom na wklad wlasny do realizowanych projekt6w program6w

finansowanych z funduszy zewnQtznych,

c) wspieranie aktywnosci spolecznej i obywatelskiej wSr6d ludzi mlodych, w szczeg6lnosci rozw6j
wolontariatu.

Przedstawiony katalog priorytetowych zadan przeznaczonych do realizacji w 2018 roku nie wylEcza
mozliwosci wspierania lub powierzenia podmiotom programu innych zadah pozostajqcych w zakresie zadan
\,vlasnych gminy okreslonych w art. 4 Ustawy.
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Rozdzial Vl
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkuEowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

KomisJe konkursowe powolyl'vane sE w drodze zatzEdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w celu opiniowania ofert zlo2onych przez Otganizacje w ramach
ogloszonych przez Gminq na podstawie Ustawy otwartych konkurs6w ofert.

W sklad komisji konkursowych wchodzq osoby wskazane Vzez otganizaqe pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Komisja konkursowa moze dzialaC bez udzialu os6b wskazanych Wzez otganizacje pozarzEdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,.ie2eli spelnione sE peeslanki okreSlone w art. 15
ust. 2 da Ustawy.

Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert
i przedstawia je w formie listy rankingowej ofert z przypisane im ocenE punktowE i propozycjq
wysokosci przyznania dotacji.

Ostatecznego wyboru najkorzystnieiszych ofert wraz z decyzjE o wysokosci kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz.

W przypadku, kiedy organizacje otzymaly dotacje w wysokosci ni2szej ni2 wnioskowana, jednak nie
mniej, niz 80% kwoty wnioskowanei, dokonuie sie uzgodnierl, kt6rych celem jest doprecyzowanie
warunk6w i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq obni2y6 wartosci
merytorycznei projektu i jego zalczonych rezultat6w.

Rozdzial Vll
Ocena realizacji programu i spos6b tworzenia kolejnych rocznych program6w

1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji Rocznego Programu Wsp6tpracy na zasadach
okre6lonych w ustawie.

2. Mierniki efektywnosci programu sq oparte na informacjach dotyczqcych jego realizacii w ciqgu
ostatniego roku, a w ocenie realizacii programu wsp6lpracy z otganizaciami pozarzqdowymi
stosowane bQda nast?pujEce kMeria:
'l) wysokosc zaplanowanych, przydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane a{roty;

2) wielkosc wlasnego finansowego i niefinansowego udzialu organizac,ii pozazEdowych
w realizacji projekt6w;

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

4) ilosc os6b objetych poszczeg6lnymi projektami;

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

6) problemy we wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi, np. wydane decyzje Burmistrza
o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wezwania Komisji o zlo2enie
sprawozdania lub uzupelnienie nieprawidlowo6ci w sprawozdaniach;

7) ilosd przedsiewziec objQtych pomocq pozafinansowq;

8) ilos6 i rodzaj szkoleh, ilo56 os6b uczestniczqcych/ilosc organizacji uczestniczacych;

9) ilos6 przeprowadzonych kontroli w mieiscu realizaQi zadah publicznych;

10) liczba wolontariuszy biorecych udzial w realizacji zadai publicznych.

3. Sprawozdanie z realizacii programu w oparciu o wymienione wyzej kMeria nale2y peedstawid
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 pzyjqtej dla jego uchwalenia.

4.
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