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('zerwro;rka-l-.cs.,.czyny Zazqdzenie Nrtrlrts
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka.Leszczyny

z dnia 5 pa2dziernika 2015 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotycz4cej uchwalenia Rocznego Programu
Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 poiytku publicznego na 2016 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozedzie gminnym (t.j. Dz. U.
220'l3t.,poz.594zp62n.zm.),art.5ust2pkt3i4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odzialalnosci
po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.220'14 t. poz. 11182p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4
Uchwaly Nr 1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.22014r. poz. 1118
z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalno6ci statutowej
tych organizacji (Dz.Uz. Woj. Slqskiego 22015r, po2.3888),

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Przeprowadzii, konsultacje, K6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czenarionce-Leszczynach dotyczecy uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoSi pozytku publicznego na 2016 rok.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 05.1 0. 2015r. do 19.10.201 5r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach jest Gminna Rada Dzialalnosci
Po2ytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 11'18 z po2n.
zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,

44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzedu Gminy i Miasta),
2) poc*qelektronicznq na adres e-mail: rgim.n@czeruionka-leszczyny.com.pl
3) za posrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760
Udzielanie wyjasniei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalecznik do niniejszego Zazqdzenia.
Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreslonym w S 1 pkt 2 oznacza
akceptacjg przedstawionego poektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o k6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko odnoSnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik
do 2azqdzenia ur .1i1.5... lrs
Burmistza i Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 5 patdziernika 2015r.

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

Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia................ 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalno56 po2ytku
publicznego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozEdzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013t., poz. 594 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 2014 t. poz. 1118 z p62n. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacii zgodnie z Uchwalq Nr llU138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. roku Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreslenia szczeg6towego sposobu konsultowania
z radE 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 2014l poz. '1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. Slaskiego z 2015t.,
poz. 3888),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co nastepuje:

sl
Pzyjq6 Roczny Program Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozazEdowymi oraz podmiotami prowadzecymi dzialalnosc po2ytku publicznego na 2016 rok
w brzmieniu okreslonym w zalqczniku do uchwaly.

s2

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

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik
Do Uchwaly ............1........1 1 5
Rady Miejskie.i w Czerwionce-Leszczynach
Czerwionka - Leszczyny
z dnia ........ ............................. 2015 r.

.PROJEKT.

ROCZNY PROGRAM WSPoTPRACY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z oRGAN|ZACJAM| POZARZADOWYMT ORAZ tNNYMt PODMTOTAMI
pRowADzAcYMr DZTAIALNOSC pOzYrKU PUBLTCZNEGO

NA2O16 ROK

WstQp

Celem gl6wnym Rocznego Programu Wspolpracy, zwanego dalej "programem" 
jest ksztaltowanie

spoleczerlstwa obywatelskiego i rozwiqzywanie problem6w spolecznych w Srodowisku lokalnym, poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa miedzy administrac.lE samorzqdowq a organizacjami pozarzqdowymi.

Cel gl6wny zostanie osiqgniety poprzez realizailq nastqpujqcych cel6w szczegolowych, kt6rymi sE:

'1. lntegracja iwzrost poziomu aktywnosci, Swiadomo6ci spolecznej, pzedsiebiorczej iobywatelskiej
wsr6d mieszkaric6q ze szczeg6lnym uwzglednieniem ludzi mlodych, budowanie poczucia

odpowiedzialno6ci za wspOlnote lokalne i regionalna.

2. Wztost znaczenia partner6w spolecznych w realizacji zadai publicznych przez samozqd lokalny.

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

4. Wsparcie i wzmocnienie potencjalu organizacji pozazadowych sluzqce ich rozwojowi i lepszemu
przygotowaniu do wsp6lpracy z Gmine w zakresie realizacji zadarl publicznych dla osiEgniecia
waznych cel6w spolecznych.

5. Efektywniejsze zatzEdzanie spolecznosciami lokalnymi, poptzez tozpoznanie i zaspokaianie ich
potrzeb.

6. Odcie2enie i uzupelnianie dzialafi jednostek samozqdowych w zakresie, w jakim nie sa one
w stanie realizowac niekt6rych zadarl publicznych przez wlasne struktury

7. Efektywniejsze zarzqdzanie flnansami samorzqdu, przez dystrybuowanie Srodk6w z bud2etu
samorzqdowego na realizacjq zadafi, rcalizacja zadah publicznych taniej i blizej mieszkanc6w.

8. Prowadzenie nowatorskich ibardziej efektywnych dzialai na rzecz mieszkanc6w.

Wyzej wymienione cele nawiEzujq do Strategii Rozwoju Gmrny i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lala 2014

- 2020, kt6rc okreslono w Uchwale Nr XLVII/622I14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26
wrzegnia 2014t.

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

1. W terminie od 5 pazdziernika 2O15t. do 19 pa2dziernika 2015t. projekt Rocznego Program
Wspolpracy na 2016 rok poddany zostal konsultacjom z Gminne Radq Dzialalnosci Pozytku
Publicznego na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny i organizaclami pozazqdowymi oraz
innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.l w celu poznania ich opinii zgodnie z Uchwalq Nr
1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Mie.iskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku publicznego





2.

i organizacjami pozazadowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.22014r., poz. 1118
z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej tych organizac.ii (Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. l5lipca 2015 roku),

Program okreSla cele, zasady, formy wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizac.jami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi dzialalnoso pozytku
publicznego, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118
z p62n. zm.\.

Program przedstawia prioMetowe obszary i zadania publiczne, kt6re beda przedmiotem w/w
wsp6lpracy, formy ich realizacji oraz planowanE na ich realizacje wysokos6 Srodkow z budzetu
Gminy i Miasta. Program okresla rownie2 tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofe(.
llekroc w niniejszym Programie .iest mowa o:

1) Ustawie - rozumie sie przez to ustawe z 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.22014 r., poz. 1118 z p62n. zm.l:

2) Organizacjach - rozumie sig przez to organizacje pozarzqdowe, osoby prawne i jednostki
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 art.12
oraz 13 Ustawy;

4) Dzialalnosci po2ytku publicznego - nale2y przez to rozumieC dzialalnosc spolecznie uzytecznq
okreslonE w art. 4 ustawy, prowadzone pzez organizacje pozazEdowe oraz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;

5) Gminie - nalezy przez to rozumied Gmine i Miasto Czenvionka-Leszczyny;

6) Dotacji - nalezy przez to rozumied dotacje w rozumieniu an. 126, 127, 221 i 251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2OOgr., o finansach publicznych (t.i. Dz. U. z2013 toku poz. 885 z p62n. zm.);

7) Zadaniach w obszarach wsp6lpracy - nale2y przez to rozumiec wybrane zadania z zakresu
zadarl wlasnych gminy, okreslane corocznie w programie w celu powierzenia ich realizacji
w drodze konkursu - do realizacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom prowadzecym

dzialalnosd pozytku publicznego;

8) Wkladzie wlasnym finansowym - nalezy przez to rozumiec srodki finansowe nie stanowiqce
dotacji, zaangazowane w realizacjQ zadania, kt6rych dysponentem jest organizacja;

9) Niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat) - nalezy ptzez lo rozumiec,
odpowiadajEce Swiadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane
ochotnicze ibez wynagrodzenia, Swiadczenie wolontariusza na zasadach okreslonych
w ustawie;

10) Niefinansowym wkladzie wlasnym .zeczorym - nale2y gtzez lo tozumie6 nie powoduiqce

kosa6w finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby rcalizacii zadania, zasob6w
rzeczowych organizacji lub partnera.

4.

Rozdzial ll
Zasady wspolpracy

Program opiera siQ na szesciu podstawowych zasadach wsp6lpracy:

1.

2.

Zasada pomocniczosci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym

w niezbednym zakresie, uzasadnionym potrzebami wsp6lnoty samorzqdowej, a organizacje
zapewniajq ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

Zasada suwerennosci stron - oznacza, ze stosunki pomiedzy gmina a organizac.iami
pozarzqdowymi ksztaltowane sa z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci dzialalnosci
statutowe.i. Strony nie nazuca)a sobie nawzajem zadan, mogq natomiast zglaszao wza.iemne
propozycje i deklaracje oraz gotowo56 wysluchania propozycji drugiej strony.

Zasada partnerstwa - oznacza, 2e wspolpraca pomiQdzy gminE a organizacjami pozarzqdowymi

opartajest na r6wno5ci stron. obop6lnych korzysciach, woli wzajemnych dzialai, wsp6ldzialaniu na





ecz rcz.Miqzywania lokalnych problem6w m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu
i definiowaniu problem6w mieszkaic6w gminy, sugerowaniu zakresu wsp6tpracy, proponowaniu
standard6w uslug Swiadczonych przez organizacje.

Zasada efektywno5ci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzadowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dzialafi, a przy zlecaniu organizacjom
pozanadowym zadan publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania
Srodk6w publicznych, wsp6lnie dq2qc do osiqgnigcia mo2liwie najlepszych efekt6w w realizacji
zadan publicznych, tj.: w spos6b celowy i oszczQdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efekt6w z danych nakladow, w spos6b umozliwiajqcy terminowE realizacje zadai,
w wysokosci wynikajqcej z wczesniej zaciqgnigtych zobowiqzafi.

Zasada uczciwej konkurencji - Oznacza r6wnozedne traktowanie wszystkich, odpowiednio
przygotowanych podmiot6w ubiegajqcych siQ o realizacje zadan publicznych, m.in. poprzez
publiczne i og6lnodostgpne oglaszanie zalozei okreslajqcych realizacje zadania publicznego oraz
stosowanie takich samych kryteri6w oceny zgloszonych ofert konkurujqcych podmiot6w.

Zasada jawnosci - oznacza, ze partnerzy wsp6lpracy wzajemnie udostQpniajq sobie petnq
i prawdziwe informacje na temat obszar6w swojego dzialania, kt6re sq istotne z punktu widzenia
budowania wysokiej .iakoSci 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

Wsp6lprac€ z Organizacjami przybiera formy finansowe, pozafinansowe oraz patronat6w.

1. Wsp6lpraca finansowa Gminy z Organizacjami prowadzona jest w formie wspierania lub
powierzania wykonania zadan publicznych,

Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:

1) wspolpraca pozafinansowa w zakresie tworzenia polityk publicznych:

a) kontynuacja modelu wsp6lpracy wypracowanego w ramach projektu pn. ,Wsp6lnie znaczy
lepiei - System pracy organizacji pozazadowych i administracji w Czerwionce-
Leszczynach'

b) konsultowanie z Organizacjami projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczEcych dzialalnosci statutowej tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacji
okreSlonymi w Uchwale Nr |)U138/15 z dnia 26 czetwca 2015 roku Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radE dzialalnosci pozytku publicznego i organizacjami pozazEdowymi 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. 22014r., poz' 1118 z p62n. zm.),
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych
org;nizacji (Dz.Urz. Woj. St., poz. 3888 z dn. lS lipca 2015 roku),

c) wzajemne informowanie siQ o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w.

2) wspolpraca pozafinansowa w zakresie realizacji zadan publicznych:

a) mo2liwoSd udostepniania na preferencyjnych warunkach obiekt6w gminnych dla
pzedsiewziec obejmujEcych zadania publiczne, realizowanych przez Organizacje, w tym
szczeg6lnie przez podmioty ekonomii spolecznej (PES);

b) pomoc w nawiqzywaniu partnerstw w realizacji zadan publicznych instytucji publicznych

iPES.
3) infrasiruktura wspotpracy, tworzenie warunk6w do spolecznej aktywnosci:

a) wsparcie meMoryczne i infrastrukturalne organizacji w ramach zadai reallzowanych Wzez
Centrum Organizacji PozazEdowych;

b) wsp6lorganizowanie imprez o charakterze integrujEcym organizacje pozazqdowe,

4.





mieszkanc6w oraz samozEd gminny, w tym min.: Festiwal Organizacji Pozarzqdowych,
Dzieh Wolontariusza, itp.;

c) wspieranie organizacji pozarzqdowych w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej
slu2Ecej przekazywaniu darowizn na tzecz organizacji realizujqcych cele pozytku
publicznego poprzez promowanie odliczenia 1% ulgi podatkowej od dochodu podatnika
w deklaracji rocznej.

3. Patronaty Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny se ptzyznawane na nastepujqcych
zasadach:

a) objQcie Patronatem honorowym jest wyr62nieniem podkreslajEcym szczeg6lny charakter
wydazen lub pzedsiqwzig6 bezpoSrednio zwiqzanych z promocjq, rozwojem
i funkcjonowaniem gminy i miasta,

b) patronat honorowy Burmistrza mo2e by6 ptz]rznany wydarzeniom lub pzedsigwziqciom,
kt6re majE zasieg, rangg i znaczenie miqdzynarodowe, og6lnopolskie, ponadregionalne
oraz lokalne, a jego realizacja slu2y promoc.ii lub kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy
i 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 zostanq
okre6lone w odrebnym regulaminie.

4. Zlecanie do realizacji zadan publicznych moze nastqpiC w innym trybie niz otwarty konkurs ofert,
jezeli dane zadania mozna realizowac efektywniej w inny spos6b, okreslony w odrQbnych
przepisach, w szczeg6lnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach
o zam6wieniach publicznych, tzw. spotecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

5. Organizac.ie mogE z wlasnej iniciatywy zlo2y6 wniosek o realizacjQ zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy.

6. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlozonej ptzez otganizaqe pozazqdowe, Gmina
moze zlecid tej organizacii z pominieciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a Ustawy.

7. Na podstawie wniosku o realizacjq zadania publicznego Gmina moze zleci' mieszkarlcom
bezposrednio lub za posrednictwem organizacji pozazEdowych realizacje inicjat) /vy lokalnej
zgodnie z art. 19 b Ustawy.

8. Zlecenie organizacjom przez Gming realizacji zadan publicznych moze mied charakter wieloletniej
wsp6lpracy.

Rozdzial lv
Przedmiot i zakres wsp6lpracy

1. Przedmiotem wsp6tpracy Gminy i Miasta z Organizacjami jest realizacia zadan publicznych,

o kt6rych mowa w art. 4 ust.1 Ustawy, a stanowiqcych zadania wlasne gminy.

2. Wykaz planowanych zadan publicznych na 2016 rok, opracowany zostal we wsp6lpracy i po
przeprowadzeniu konsultacji z O,ganizaqami oraz na podstawie wczeSniejszych doswiadczen
wspotpracy. Priorytetowe zadania publiczne zawarte sq w Rozdziale V.

3. Wysoko66 Srodk6w przeznaczonych na realizacjQ zadan publicznych objetych niniejszym
programem okreSla siq na poziomie 540 000 zl. Kwota ta moze ulec zmianie. Ostatecznq wysokose
Srodk6w przeznaczonych na realizacje programu okresli Uchwala Budzetowa na 2016 rok.

4. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 2, nie mogE by6 wykorzystane na:

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

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wczesniej przedsiewziec oraz refundacje koszt6w;

c) zakupnieruchomosci;
d) dzialalnosc gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnos6 pozytku publicznego;

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym na dzialalnoso 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 spzetu
komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezposrednio zwiqzany jest z merytorycznq
realizacjE zadania. Koszt zakupu nie moze Wzektoczy' 15% wartosci ,inansowej zadania.

7. -|-ryb 
$zyznawania dotacji, spos6b jej rozliczenia oraz spos6b kontroli i oceny wykonania zadarl

zleconych do realizacji organizacjom pozazqdowym i podmiotom prowadzqcym dziatalnosc pozytku
publicznego okreSla ustawa.

8. Wzory dokument6w zwiqzanych z rcalizacjq programu okreSla rozporzqdzenie Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego iwzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25 22011 roku).

9. Przyznanie dotacji w formie wspierania ma miejsce lylko w przypadku wniesienia Wzez organizage
nie mniej niz 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie rcalizacii zadania, pzy czym co najmniej
polowq w postaci finansowej.

'10. Do oceny ofert zlozonych w ramach ogloszonego konkursu Burmistrz Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny powotuje Komisje Konkursowq.

Rozdzial V

Wykaz planowanych do realizacji zadai publicznych w roku 2016

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

1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Zadania realizowane w ramach tych dzialan
wynikajq z Gminnego Programu Profllaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
i Pzeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok,

a) organizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i mlodziezy,
poprzez realizacjq zadah z zaktesu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w uzalezniei, na
rzecz propagowania tzezwego stylu zycia.

b) prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami

uzale2nien,

c) zwiQkszenie Swiadomosci zdrowotne.i mieszkanc6w poprzez dzialania z zakresu promocji

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Zadania w zakresie kultury, sauki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego:

a) organizacja dla mieszkaic6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:

a) organizacja pzedsiewzieo i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do zapoznania
sie z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochrony ludnosci przed zagro2eniami
po2arowymi. Prowadzenie zajQc szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.

b) upowszechnianie wiedzy iumiejetnosci z zakresu sposobu ochrony przed zagrozeniami,

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

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkanc6w gminy, zar6wno na terenie
gminy, jak i poza jej granicami;

b) organizacja turniej6w i zajqd rekreacyjnych dla mieszkaric6w gminy, za wyjEtkiem
przygotowan i start6w w rozgrywkach ligowych.

zadania w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:

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

b) organizac.ia przedsiewzieo majqcych na celu zapewnlenie schronienia, posilku
i niezbQdnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy.,

c) dzialania aktywizu.jqce osoby starsze w formie m.in. warsaat6w spotkai i wyjazd6w

4.





integracyjnych.

7 . Zadania w zakresie dzialalnoSci na zecz organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1 - 32:

a) prowadzenie Centrum Organizacji PozazEdowych,
b) przekazanie Srodkow organizacjom na wklad wlasny do realizowanych projekt6w

program6w fi nansowanych z funduszy zewnQtznych,

c) wspieranie aktywnosci spolecznej iobywatelskiej wSr6d ludzi rnlodych, w szczeg6lnosci
rozw6j wolontariatu

Przedstawiony katalog priorytetowych zadan przeznaczonych do realizacji w 2016 roku
nie wylqcza mozliwosci wspierania lub powierzenia podmiotom programu innych zadai pozostajqcych
w zakresie zadarl publicznych gminy okreslonych w art. 4 Ustawy.

Rozdzial Vl
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Komisje konkursowe powolywane sq w drodze zaeEdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w celu opiniowania ofert zlo2onych Wzez Orcanizacie w ramach
ogloszonych przez Gminq na podstawie Ustawy otwartych konkurs6w ofert.

2. W sklad komisji konkursowych wchodzq osoby wskazane ptzez otganizacje pozaeedowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

3. Komisja konkursowa mo2e dzialao bez udzialu os6b wskazanych ptzez otganizaqe pozazEdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, je2eli spelnione sE peeslanki okreslone w art. 15
ust. 2 da Ustawy.

4. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i

przedstawia je w formie listy rankingowej ofert z pzypisanq im ocenq punktowq i propozycjq
wysokosci przrznania dotacji.

5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych oferlwraz z decyzjE o wysokosci kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz.

6. W przypadku, kiedy organizac.ie otzymaly dotacjQ w wysokosci nizszej niz wnioskowana, jednak nie
mniej, niz 80% kwoty wnioskowane,, dokonuie siQ uzgodniei, kt6rych celem jest doprecfzowanie
warunk6w i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie moge obnizyd wartosci
meMorycznej projektu i jego zalozonych efekt6w.

Rozdzial Vll
Ocena realizacji programu i spos6b tworzenia kolejnych rocznych program6w

1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego Organizacji 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 otganizaqami pozarzqdowymi
stosowane beda nastepujace kryteria:

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

2) wielko56 wlasnego finansowego i niefinansowego udzialu organizacji pozazEdowych
w realizacji projekt6w;

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

4) ilos6 os6b objetych poszczeg6lnymi projektami;

5) ocena stopnia realizacji zakladanych rezultat6w zadan przedstawionych w skladanych przez
stowarzyszenia ofertach ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem sprawozdawczosci Centrum
Organizacji PozarzEdowych;

6) problemy we wsp6lpracy z organizacjami pozaeAdowymi, np. wydane decyzje Burmistrza o





zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wezwania Komisji o zlozenie
sprawozdania lub uzupelnienie nieprawidlowosci w sprawozdaniach;

7) pozafinansowa pomoc, w tym przekazane lokale na preferencyjnych warunkach lub wynajem
lokali;

8) szkolenia, ilosc os6b uczestniczEcych, wartosc bezplatnych szkolen;

9) ilosd przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji zadan publicznych;

10) liczba wolontariuszy bioqcych udzial w realizacji zadarl publicznych.

3. Sprawozdanie z rcalizacli programu w oparciu o wymienione wyzej kryteria nale2y przedstawi6
Radzie Miejskiej i zamiesci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej w terminie okreslonym w Ustawie.

Rozdzial Vlll
Postanowienia koficowe

1. Realizacja programu nastqpi w okresie od'l.01.2016rokudo3'1.12.2016roku.
2. Zmiany niniejszego programu wymagajE formy pzyjetej dla jego uchwalenia.
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