
BURMISTRZ
GMIN! I MI,A.STA

Czerw rcrn ka - l-eszczyny
Zarzqdzenie Nr 617/19

Bu rm istrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 31 Pa2dziernika 2019 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaty w- sprawie uchwalenia

il;.a; ' erogramu wsp6lpracy Gminy i 
. 
Miasta czerwionka-Leszczyny

, 
"ig""L""i"ri iozarzqOo*yri orui innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnoS6

poZytku publicznego na2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym tt.j. o..U. 2019 poz.506 z-q9-in 1),^w zwiqzku z $ 3 i^4 Uchwatv

fri iiirsdis z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Mieiskiej w czerwionce-

L".raryr""n w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq

Jrir"r,i"s"i pozyiru publicznego i orga-nizaclami pozarzqdowymi i podmiotami

*fi;;;t"ii w'art. 3 uit. e 
-ustawy 2 ania zq_kwietnia 2003 r., o dzialalnosci

pJJvtr, prbri..nego i o wolontariacie (oz'v ' 2 2019, poz' 688 z p6zn zm ) projekt6w

lf.d* pir*" miejicowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych

orlanizacli (Dz.U'rz. Woj. Slqskiego 22015 r', poz 3888)'

zarzqdzam, co nastq P uje :

s1

Przeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiolem. jest projekt .'91y"!
* qii"*i"- r"hwalenia io"zn"go Programu Wspolpracy Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny z orginizacjJmi pozarzqdovtymi 
-9112 . 

innymi

il;i"#i prowao2qtymi dzial-atnosd pozytku pubticznego na 2020 rok.

Ustali6 termin przeprowadzenia t6nsuttacli od 4 do 18 listopada

2019 roku.
FoOmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacie

oozarzadowe oraz podmioty wymienione w art' 3 ust' 3 ustawy z dnia

ii-r*-[i"i"-zoOir.i o ozii+atn'oSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

1.

2.

5.

(t.j. Dz. U. z2019r. poz.688 zp6zn'zm')'
+. i,Vtreff,ie uwagi i opinie do pro.iektu uchwaly mo-2na zgtaszad: . ^-^-..:^-,-^1) w tormie-pisemnej na adres: Urzqdu Gminy i Miasta--u.,zey':lf-

Leszczyny, ul.' Parkowa g, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje oala

wplywu do Urzqdu GminY i Miasta),

ii io"rtqelektronicznq na adres e-mail sps @czetwionka-leszczvnv'pl
-i 

za podreOnictwem faksu pod numerem 32 43 11 760' r --^^^:-^^i?
s. W 

- 
przypadxu zgtoszenia wniosku pzez minimum ltzy organlzac1e- ptr"Iraiore run 

-poOmioty wymienione. ..* "'t 3 ust 3 ustawy z dnia

Il [wi6tnia 2003 roku o aziadtnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
-Cj 

D;. U.22019 r. poz. 688 zp6zi' zm), konsultacje mogq mied formq

fl.Gt"Oni"go, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowei tematyki,
O. UO-jelani" *-y,"Sni.,i 

-iraz'przyimowanie 
wniosk6w i opinii dotyczScych- 

;r"p*, 
-rcfrivaty 

nateZy O'o 
-(orpetencji 

Naczelnika Wydziaiu Spraw

SpolecznYch.



1.

s2

projekt uchwaty, o kt6rym mowa w s 1 ust. 1 stanowi zal1cznik do ninieiszego

Zazqdzenia.

Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreslonym w s 1 ust.

2 oznacza akceptacje przedstawionego prolektu uchwaly, o kt6rej mowa

w$1ust. 1.

1.

2.

s3

Sprawozdanie z PrzeProwadzonYch
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

konsultacji zostanie przedstawione

w ust. 1 Burmistrz zalqczY wlasne
i opublikuje je na stronie internetowej

s4

wykonan ie zarzqdzenia powie rza m Naczel n ikowi wydzialu s praw spolecznych.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt

z dnia 28 paLdziemika 201 9 r.
ZalwierdzDr].y przez

ucHwALA NR ................,,..
RADY i'IEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia.................... 2019 r.

w aprawie: uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz Innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 potytku

publicznego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia I marca '1990r. o samozqdzie gminnym (t.i. Dz.U.
2019 poz.506 z p62n. zm.), art. 5a ust 1 i 4 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego io wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz.688 z p62n. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
zgodnie z Uchwatq nr 1X138/15 Rady Miejskie.i w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czeFwc€ 2015t.
w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania zrudq dzialalnosci pozytku publicznego
i organizacrami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. 22019t., W2.688 z p6zn. zm.),
proiekt6w akl6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnogci statutowej tych organizacji
(Dz. Uz. Woj. Slaskiego z 2015r., poz. 3888),

Rada iejska w Czerwioncs-Leszczynach uchwala, co nastepuje:

s1.
Pzyjqd Roczny Program Wsp6lpracy Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny z organizacjami

pozazqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnos6 po2ytku publicznego na 2020 rok
w bzmieniu okreslonym w zalqczniku do uchwaty.

s2.
Vwkonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasla Czenrvionka-Leszczyny.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

s3.
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Zalqcznik do uchwaly Nr ....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................2019 t -

ROCZNY PROGRAM WSPoIPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMlOTAltrll PROWADZACYMI

DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO
NA 2O2O ROK

czEtwtoNrA{EszczYNY
ZLOLA SUKCESU

Wstep

Wsp6lpraca samozqdu z sektorem pozazqdowym stanowi wa2ny czynnik integruiqcy
i aktywizujecy spoleczno56 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w diagnozowaniu i rozwiqzywaniu
problem6w lokalnych.

Obowiezek uchwalenia Programu wsp6lpracy wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r.
o dzialalnosci po2ytku publicznego iwolontariacie (t.j. Oz. U.22019 poz. 688 z p62n. zm.)

Program jest podstawowym dokumentem okreSlajacym cele, zasady aformy wsp6lpracy.
Wyznacza warunki do realizacii konstytucyinej zasady pomocniczosci, a pzede wszystkim wskazuie
na prioMelowe zadania publiczne w r62nych obszarach funkcionowania mieszkaic6w Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny. Program zawaera sprawdzone rozwiqzania np. w postaci wktad6w wlasnych,
inicjatyw lokalnych, r6wnie2 formy wsp6lpracy pozafinansowej np. zapewnienie miejsca do integracji,
szkolen, spotka6, warsztal6w, patronat6w nad imprezami organizowanymi pzez tzeci sektor.
lnicjatywy podejmowane pzez sektor pozazqdowy pobudzajA iaktywizuja spolecznoso lokalnq do
dzialania. Spodziewanymi efektami wspolpracy se wzrost dynamiki iskutecznosci dziahn na zecz
spolecznosci lokalnei oraz podniesienie jakosci 2ycia mieszkaic6w.

Rozdzial 1.
Postanowienia 096lne

1. llekroe w niniejszym Programie iest mowa o:

1) Ustawie - rozumie siQ pzez to ustawe z 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnogci pozytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Oz.U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.);

2) Organizacjach - rozumie sie pzez to organizacje pozarzQdowe, osoby prawne i.iednostki
organizacyjne, o kl6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy;

3) Konkursie - rozumie sig przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ust.2iarJ...12 otaz
13 Ustawy;

4) Dzialalnosci po2ytku publicznego - nale2y przez to rozumie6 dzialalnos6 spolecznie uzytecznq
okreslonq w art. 4 ustawy, prowadzonq pzez organizacie pozazqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy;

5) Gminie - nale2y pzez to rozumieo Gmin? i Miasto Czerwionka-Leszczyny;

t* 
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6) Dotacji - nalezy ptzez to rozumiec dotac.jq w rozumieniu art. 126, 127, 221 i251 usiawy z dnia
27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z p62n. zm.);

7) lnicjatywie lokalnej - nalezy pzez to rozumied iniqatywe lokalnq w rozumieniu art. 19b - 19h Ustawy;

8) Programie - nale2y ptzez to rozumie6 program wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku
publicznego na rok 2020;

9) Strategii Rozwoiu Gminy - naleay Wzez to rozumiec Strategie Rozwo.iu Gminy i Miasta Czen rionka-
Leszczyny na lata 2014- 2020, ptzyiela Uchwalq Nr Xlvlll622l14 Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach z dnia 26 wrze5nia 2014r.

Rozdzial 2.
Cel gl6wny i cele szczeg6lowe programu

Celem gl6wnym Programu jest ksztaltowanie spoleczenstwa obywatelskiego, wspieranie
zaanga2owania organizacji pozazqdowych w rozw6j Gminy oraz poprawa jako6ci zycia jej
mieszkaic6w.

Cel gl6wny zostanie osiagniety popzez rcalizaqe nastepujqcych cel6w szczeg6lowych, kt6rymi sq:

1) rcalizaqa zadat\ publicznych w oparciu o pzyiete zasady wspolpracy;

2) zwiekszenie aktywnosci organizacji pozazqdowych na .zecz zaspokajania potrzeb spolecznosci
lokalnej;

3) podniesienie jakosci sktadanych ofert przez organizacje pozazqdowe oraz realizacii zadah
publicznych zleconych tym organizacjom pozarzqdowym;

4l rcalizaqa strategii rozwoju Gminy oraz programow seKorowych pzyjetych pzez RadQ Mie,skq
i obowiqzu.iqcych w czasie funkcjonowania Programu;

5) wspieranie organizacji pozarzqdowych w pozyskiwaniu Srodk6w pomocowych na realizacje ich zadari
statutowych;

6) wzmocnienie pozycji organizacji pozazqdowych i zapewnienie tym organizaciom r6wnych szans oraz
zwiekszenie ich konkurencyjnosci w pozyskiwaniu srodk6w ze 2todel zewnetznych na realizacje
zadari publicznych na zecz mieszkancow Gminy, miedzy innymi popzez wklady wlasne;

7) zapewnienie zaplecza lokalowego w formie Centrum Organizacji Pozazqdowych;

8) organizacja Kampanii 1% dla organizacji po2ytku publicznego;

9) wsparcie prawne, organizacyjne i edukacyine sektora pozarzedowego;

10) wzmacnianie Centrum Wolontariatu;

1 1) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnei, rozumianej jako forma \,vsp6lpracy Gminy
z mieszkaicami, w celu wsp6lnego realizowania zadan publicznych na zecz lokalnei spolecznosci.

Rozdzial 3.
Zasady wsp6lpracy

Program opiera sig na szesciu podstawowych zasadach wsp6lpracy:

1. Zasada pomocniczosci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym
w niezbQdnym zakresie, uzasadnionym potzebami wsp6lnoty samorzqdower, a organizacje zapewniaja
ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, profeslonalny i terminowy.

2. Zasada suwerenno6ci stron - oznacza, 2e stosunki pomiqdzy gminq a organizacjami
pozazqdowymi ksztaltowane sq z poszanowaniem wzajemnei aulonomii iniezale2nosci dzialalnosci
statutowei. Strony nie nazucarq sobie nawzajem zadan, mogq natomiast zglaszac wzajemne propozycje
i deklaracje oraz gotowosc wysluchania propozycii drugiej strony.

3. Zasada pa(nerstwa - oznacza,2e wsp6lpraca pomi?dzy gminq a organizacjami pozarzqdowymi
oparta jest na rownosci stron, obop6lnych korzysciach, woli wzajemnych dzialai, wsp6ldzialaniu na rzecz
rozwiqzryania lokalnych problem6w, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu
i definiowaniu problem6w mieszkaic6w gminy, sugerowaniu zakresu wsp6lpracy, proponowaniu
standard6w uslug 6wiadczonych ptzez otganizacje.

lJ: ]lt tt'tt]f'''{ll}m^C{frl.laatttc. h.i.H Itr... t



4. Zasada efektywnoSci - @nacz€, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozaeadowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardzie, efektywnych dziahn, a Wzy zlec€'niu organizacjom pozarzadowym
zadan publicznych dokonuie wyboru najefektywnieiszego sposobu wykorzystania Srodk6\ r publicznych,
wsp6lnie dqzac do osiqgniQcia mo2liwie najlepszych efeK6w w realizacji zadai publicznych, tj.: w spos6b
celowy ioszczQdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w,
w spos6b umo2liwiaiqcy terminowq
w wysokosci wynikajqcej z wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzah.

,ealizaqe zadah,

5. Zasada uczciwei konkurencji - Oznacza r6wnozQdne traktowanie wszyslkich, odpowiednio
przygotowanych podmiot6w ubiegajqcych sie o realizaci? zadai publicznych, m.in. poprzez publiczne
iog6lnodostQpne oglaszanie zalo2ei okreslajqcych realizacjQ zadania publicznego oraz stosowanie
takich samych kryteri6w oceny zgloszonych oferl konkurujqcych podmiot6w.

6. Zasada jawnoBci - oznacza, 2e paltnezy wsp6lpracy wzajemnie udostepniaje sobie pelnq
i prawdziwq informacjQ na temat obszar6w swojego dzialania, kt6re sq istotne z punldu widzenia
budowania wysokieijakosci partnerstwa i potrzeby budowania wzajemnego zaufania. lnformacia powinna
bye udostgpniana w dostosowanych formach zar6wno pod wzgl?dem lalwosci dostQpu, zrozumialej
formy oraz adekwatnei treSci.

Rozdzial 4.
Formy wsp6lpracy

1. Wsp6tpraca z Organizaciami pzybiera formy finansowe i pozalinansowe

1) Wsp6lpraca finansowa Gminy z Organizacjami prowadzona iest w formie wspierania lub powierzania

wykonania zadai publicznych,

2) Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:

a) konsultowanie z Organizaciama poektow akt6w prawa mieJscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowei tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacii okreslonymi w Uchwale Nr
1X138/15 z dnia 26 czeMca 2015 roku Rady Mieiskiej
w CzeMionce-Leszczynach w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z tudq dzialalnosci pozytku publicznego iorganizaciami pozarzqdowymi ipodmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22019 poz. 688 z p62n. zm.), proiekt6w akl6w prawa

mieiscowego w dzieozinjch dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacii (Dz. Uz. Woi. Sl ,

poz. 3888 z dn. 15 lipca 2015 roku);

b) wzajemne informowanie siq o planowanych kierunkach dziatalnosci i wsp6ldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w;

c) mo2liwo66 korzystania z infrastruktury obieK6w gminnych dla pzedsiewzigd obejmu.iqcych zadania
publiczne, realizowanych przez Organizacie w ramach partnerstw z,iednostkami organizacyinymi
Gminy;

d) wsparcie infrastrukturalne organizacji z wykorzystaniem pomieszczen Centrum Organizacji
Pozazqdowych;

e) wsparcie merytoryczne poprzez doradztwo, szkolenia;

f) wsp6lorganizowanie imprez o charakterze integrujqcym organizacie pozarzqdowe, mieszkahc6w
oraz samorzqd gminny, w tym m. in.: Festiwal Organizacii Pozarzqdowych, Dziei Wolontariusza,
Dziei Seniora itp.;

g) wspieranie organizacji pozarzqdowych w realizacji Kampanii l% (ulgi podatkowej od dochodu
podatnika w deklaracji rocznej);

h) obejmowanie Honorowym Palronatem Burmistrza inicjatyw podejmowanych przez organizacje
pozarzqdowe;

i) pzekazywanie material6w promocy.inych organizacjom pozarzqdowym;

j) budowanie i promowanie dobrego wizerunku organizacji pozaeadowych.

2. Zlecanie do realizacji zadai publi6zny6h mo2e nastqpi6 w innym trybie niz otwarty konkurs ofert,

iezeli dane zadania mo2na realizowac efektywniej w inny spos6b, okreslony w odrQbnych pzePisach,
w szczeg6lnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zam6wieniach
publicznych, Ew. spotecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

ll: lOllli'f .llt't''i-tlFlll 
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3. Organizacje mogq z wtiasnej inicjatywy zlo2y6 wniosek o realizacj? zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy-

4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlo2onej ptzez oryanizaqe pozanqdowe,
Gmina mo2e zleciC tei organizacri z pominieciem otwartego konkursu ofert, realizacjQ zadania
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a Ustawy.

5. Na podstawie wniosku o realizacjQ zadania publicznego Gmina mo2e wsp6lnie z mieszkancami
bezposrednio lub za posrednictwem organizacii pozarzadowych realizowa6 inicjatywy lokalne zgodnie
z art. 19 b Ustawy (planowana kwota: 60 000,00 zl).

6. Zlecenie organizacjom przez GminQ realizacii zadan publicznych moze mie6 charakter wieloletniej
wsp6lpracy.

Rozdzial 5.
Priorytetowe zadania publiczne

Do priorytetowych zadaf publicznych realizowanych w 2020 roku nale2q:

1. Zadania w zakresie polityki spolecznei i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:

(kwota: 1 090 150,00 zl)

a)organizacja przedsiewziec majqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym z terenu gminy
(adlodainia, pomoc zywnogciowa);

b) organizacja peedsiQwziQ6 majqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbednego ubrania
oraz uslug opiekuiczych dla os6b bezdomnych z tercnu gminy (dla bezdomnych mezczyzn, kobiet
oraz kobiet z dzie6mi) w formie schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogzewalni;

c)organizacia pzedsiewziec majqcych na celu swiadczenie uslug opiekuriczych
i specjalistycznych usfug opiekunczych w mieiscu zamieszkania;

d) dzialania aktywizujqce osoby starsze w formie m.in. warsztat6w, spotkari iwyjazd6w integracyjnych,
organizacja Dnia Seniora;

e) integracja spoleczna mieszkaric6w gminy wykluczonych lub zagro2onych wykluczeniem spolecznym,
w tym os6b starszych.

2. Zadania w zakre8ie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:

(kwota: 70 000 zl)

a) organizacja dla mieszkanc6w gminy integracy,nych imprez kulturalnych;

b) kultywowanie tradycii regionalnych.

3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:

(kwota: 20 000 zl)

a) organizacia przedsiQwziQ6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do zapoznania sig
z prowadzeniem ralownictwa pzeciwpozarowego i ochrony ludnoSci pzed zagro2eniami Pozarowymi.
Prowadzenie zajg6 szkoleniowych w tym zakresie, zawod6\w itp.;

b) upowszechnianie wiedzy i umielgtnoSci z zakresu sposobu ochrony pzed zagrozeniami;

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

4. T,,dania w zak?esie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

(kwota: 15 000 zl)

a) organizac,ia przedsiewzied maiQcych na celu ochron? dziedzictwa przyrodniczego;

b)organizacja peedsiewziec proekologicznych, w tym zwiQkszanie swiadomosci ekologicznego stylu
2yciai

c) organizacja przedsi?wzie6 majEcych na celu edukac.ig ekologicznq;

d) organizacja plzedsiewzied maiqcych na celu pzeciwdzialania bezdomno6ci zwierzqt.

5. Zadania w zakresie dzialalnogci wspomagajqcej rozw6j przedsiebiorczosci:

(kwota: 15 000 zl)
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a) organizacia przedsiQwzie6 w zakresie pobudzania przedsi?biorczosci: prowadzenie zaj?C
szkoleniowych, edukacyjnych, konkurs6w itp. przyczyniajqcych sie do rozwuania postaw
przedsiebiorczych;

b) promocja spolecznej odpowiedzialnoSci biznesu.

6. Zadania w zakresie dzialalnosci na nec:z organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie okreslonym w pkt 1 - 32a:

(kwota: 125 000 zl)

a) organizacla Festiwalu Organizacji Pozazadowych;

b) udostepnianie inffastruktury w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozazqdowych;

c) dzialalno6ci szkoleniowo{oradczej;

d) pzekazanie Srodk6w organizacjom na wklad wlasny do realizowanych projeh6w Program6w
finansowanych z funduszy zewn?tenych;

e) wspieranie aktywnosci spolecznej i obywatelskiej w6r6d ludzi nrlodych, w szczeg6lnosci wzmacnianie
Centrum Wolontariatu:

f) dzaalahoSC informacyjna migdzy innymi prowadzenie Kampanii 1%.

Pzedstawiony katalog priorytetowych zadarl pzeznaczonych do realizac.ii w 2020 roku
nie wylqcza mo2liwoSci wspierania lub powierzenia podmiotom programu innych zadai
pozostajacych w zakresie zadai wlasnych gminy okreSlonych w art. 4 Ustawy.

Rozdzial 6.
Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofort w otwartych

konkursach ofert

1.Do oceny ofert zto2onych Wzez otganizaqe pozarzqdowe powolane zostanq zarzqdzeniem
Burmistrza komisje konkursowe.

2. W sklad komisji konkursowych wchodzq osoby wskazane pzez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

3. Komisja konkursowa mo2e dzialac bez udzialu os6b wskazanych przez organizacie pozazqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, ie2eli spetnione sq pzeslanki okreslone
w art. 15 ust. 2 da Ustawy.

4. Pracami Komisji Konkursowei kieruie przewodniczqcy lub w przypadku jego nieobecnoSci zastQpca
przewodniczqcego.

5. Ocena projekt6w odbywa sie na podstawie kMeri6w oceny zawartych w warunkach
konkursowych.

6. Komisja po dokonaniu oceny przedstawia listQ rankingowa ofert z przypisanq im ocene punktowq

i propozyc,q wysokosci przyznania dotacii.

7. Ostatecznego wyboru najkozystniejszych ofert wraz z decy4q o wysokosci kwoty pzyznanej
dotacji dokonuje Burmistz.

8. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotaciQ w wysokosci nizszei niz wnioskowana, jednak

nie mniej, niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sig uzgodnierl, kt6rych celem iesl doprecyzowanie
warunk6w izakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq obni2yc wartosci merytorycznej
projektu i jego zalozonych rezultat6w.

Rozdzial 7.
Spos6b oceny realizacji Programu

1. Burmistz pnedklada Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodnie z art.sa ust.3 ustawy.

2. Sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. 1 powinno zawierad:

1) opis pzebiegu realizacji Programu,

2) informacje o planowanych iwykozystanych Srodkach finansowych z budzetu Gminy na
poszczeg6lne zadania,

3) mierniki efektywnosci:

a.wysokosc zaplanowanych, przydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty;
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b.liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert;

c.liczba ofert zlo2onych w trybach pozakonkursowych;

d.liczba zlo2onych ofert wsp6lnych;

e.liczba otwartych konkurs6w;

f.liczba uwag zgloszonych podczas konsultacji projekt6w aK6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej organizacji pozarzadowych;

g.ilo56 zgloszonych i zrealizowanych wniosk6w o inic.latywQ lokalnq;

h.wielko6c wlasnego finansowego iniefinansowego udziafu organizacii pozazqdowych
w realizacji projekt6w;

i.liczba zawartych um6w w formie wspierania i w formie powierzania;

i.liczba zawartych um6w w innych trybach np. tsw. malych grant6w;

k.wysoko66 6rodk6w wydatkowanych w innych trybach np. Ew. malych grant6w;

l.liczba przedsiQwziec objetych Patronatem Burmistza;

m.ilos6 os6b obietych poszczeg6lnymi projektami;

n.liczba organizacii biorqcych udzial po raz pierwszy;

o.ibse pzedsiewziQc objQtych pomocq pozafi nansowq;

p.ilo56 i rodzai szkolei, i1036 os6b uczestniczecych/iloSO organizacji uczestniczqcych;

q.liczba wolontariuszy biorqcych udzial w realizaQi zadai publicznych.

Rozdzial 8.
Okres realizacji Programu oraz wysoko66 6rodk6w planowanych na iego realizacie

1. Realizacja programu nastqpi w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

2. \irysokos6 Srodk6w finansowych planowanych na realizaciQ zadai publicznych okresla uchwala
budzetowa na rok 2020.

3. Na realizacjg zadan w zakresie wsp6tpracy Gminy z organizacjami pozazqdowymi planuje si9
kwote 1 425 150,00 zl.

Rozdzial 9.
lnformacja o sposobie turoizenia Programu i przebiegu konsultacji

1. ProreK Programu wsp6lpracy z organizaciami pozazqdowymi na 2020 rok powstal na bazie
Programu wsp6lpracy na 2019 rok oraz wniosk6w ze spotkania z organizacjami pozarzqdowymi, kt6re
odbylo si? w dniu 23 wrzesnia 2019 roku.

2. za ptzygolowanie projehu Programu odpowiedzialny iest Vwdzial Spraw Spolecznych.

3.W terminie od .-.......-............ do ...................... proieK Rocznego Programu poddany zostal
konsultacjom spolecznym z organizaciami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi

dzialalnos6 pozytku publicznego wymienionymi w art. 3 usi. 3 ustawy zdnia 24 kwielnia 2003r.,
o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (t.i. Dz. U. 22019 poz. 688 z p62n. zm-) w celu
poznania ich opinii zgodnie z Uchwalq Nr lxl38/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Mieiskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreslenia szczegotowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnosci pozytku publicznego i organizaciami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. 22014t., poz.1118zp62n. zm.), projekt6w akt6w Prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci slatutowej tych organizacji (Dz. Utz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn.
15 lipca 2015 roku).

4. W lrakcie konsultacji organizacji pozaeqdowe wniosly/nie wniosly ....... uwag/propozycji do
projektu Programu.

5. Sprawozdanie z konsultacji spolecznych opublikowano na stronie intemetowej Gminy
www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Biuletynie lnformacji Publicznej.
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Rozdzial t0.
Postanowienia koicoure

'1. Tryb postQpowania o udzielenie dotac,i, spos6b,ej rozliczenia oraz spos6b jej kontroli wykonania
zlemnego dzialania okresli zarzqdzenie Burmistza.

2. Do rozstzygnie6 podejmowanych w trybie postQpowania konkursowego nie slosuje siQ przepis6w
Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

3. Organizacje pozarzqdowe realizujqc zlecj,ne ptzez Gmine zadania publiczne zobowiezane sq do
informowania o fakcie finansowania lub wsp6tfinansowania z budzetu Gminy Czemionka-Leszczyny
w publikacjach, materialach informacyjnych, w mediach iak r6wnie2 spos6b zamieszczania informacji
w mielscu realizacji zadania w spos6b widoczny. Szczeg6lowe zasady okre6la umowa
o realizacjQ zadania publicznego.

4. Spos6b postQpowania w sprawie zwrotu wyplaconych Srodk6w linansowych pzekazanych
w formie dotacii okresla art.250-253 ustawy o finansach publicznych.

5. Szczeg6lowe postepowanie w sprawie przyznawania Palronat6w Honorowych okresla Regulamin
przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

i Miasta
-Leszczyny

niszewski

'?4
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