
Zarzqdzenie Nr 498/20

Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Rocznego

Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czer ionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi

oraz innymi podmiotami prowadzQcyma dzialalno66 poiytku publicznego na 2O2l tok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz.713 z p62n. zm.), art. 5a ust. '1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.),
wzwiqzkuz$ 3 i4 Uchwaly Nr 1)U138/'15 z dnia 26 czerwca 20't5 r. Rady Miejskiej w Czeruionce-
Leszczynach w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
po2ytku publicznego i organizaqami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z po2n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015 r., poz. 3888),

zarz4dzam, co nastepuje :

sl
1. Ptzeprcwadzic konsuttacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie uchwalenia

Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na

2021 rok.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 12 listopada 2020r. do 25 listopada 2020r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsuhacjach sq organizacje pozatzqdowe oruz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszad:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,

44-230 Czevionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta),

2\ poc qelektronicznq na adres e-mail: sps@czenvionka-leszczyny.pl,

3) za posrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760.

5. W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), konsultacje mogq
miee forme bezposredniego, otwartego spotkania dotyczecego przedmiotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczecych projehu uchwaly
nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Spraw Spolecznych.

s2

1. Projekt uchwaty, o K6rym mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

2. Niepzedstawienie pzez Ww podmioty opinii w terminie okreSlonym w S 1 ust. 2 oznacza
akceptacjQ przedstawionego poektu uchwaly, o K6rej mowa w $ 1 ust. 1 .

BURMISTRZ
GMltr . I MIASTA

('zenvronxa-Leszczyny



ss

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o K6rym mowa w ust. 1 Burmistz zaQczy wlasne stanowisko odnosnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czemrionka-
Leszczyny.

s4

Vfikonanie Zarzedzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

i Miasta
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z dnia 9listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

^-l'l^a 
podsta*ie art. '18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozedzie gminnym (t.j. Dz. u.

2020 r. poz.713zp62n. zm.), art. sa.ust 1-i 4 ustarry z dnia 24 kwietnia 2003 r. o;zialalnosii'pozytxu
publicznego. i.o wolontariacie (tj D_z 9 z 2o2o t goz. 1os7 z p62n. zm-), po pzeprowadzeniu konsuliacji
zgodnie z Uchwala nr 1)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z Onia 26 czenryca 20.15 r.
:v sPralv'e okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radQ izialalnosci po2ytku publicznego
i olg-anizaciami pozazadowymi i podmiotami wymienionymi w ad. ! ust. 3 ustary z fnia 'z x*ttni,
2003,r. 

_ -o 
dzialalnosci po2ytku pubticznego i'o wotontariacie (tekst jednotity o..i. .ioicr.,

wz. 1118 z p62n. zm.), projekt6$/ ?K6 . prawa miejscowego w dziedzina6h dotyczqcych oziatatnosci
statuto ej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. Shskiego z 2015 r.,-poz. 3BB8)

Rada tliejska w Czetwionce-Leszczynach uchwala, co nastepuje:

w spraMe uchwalenia Rocznego Programu wsp6lp?acy Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
z oiganlzacjami pozarzadourymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 polytlu'

publlcznego na 2021 rok

sr.
Pzyjqd Roczny Program wsporpracy cminy i Miasta czerwionka-r-eszczyny z organizacjamipozarzqdowymi oraz podmiotami proradzqcymi dziararnosc pozytku pubric/ndgo n; zo-i ror

w brzmieniu okreslonym w zalqeniku do uchwily.

UCHWATJ NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia .. . 2020 t

s2.
V\,lykonanie uchwaly powieza sig Burmistzofii Gminy i Miasla Czerwionka-Leszc:yny

s3.
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjecia
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Zahcznik do uchwaly Nr ....................

Rady Mieiskiei w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................2020 r.

ROCZI{Y PROGRAT WSP6LPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY
z oRGANTZACJAIT POZARZABOWYmT ORAZ TNNYHT FOD TOTAUT PROWADZACYmI

OZATALI{OSC POzYTKU PUBLICZTiIEGO NA AT21 ROK

CZERWIONKA+ESZCZYI{Y

ZLOLA SUKCESU

lrys&9

Wsp6lpraca samozadu z sektorem Pozazqdowym stanowi wazny czynnik integrujacy
i aktywizuiqcy spolecznosC Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny w diagnozowaniu i roavielywaniu
problemafl lokalnych.

Obowiqzek uchwalenia Programu wsp6lpracy wynika z art. 5a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia

2OO3 r. o dzialalnosci po4dku publicznego iwolontariacie (tj. Dz.U.22020 r. poz. 1057 z pb2n. zm.).

Program jest podstaworvym dokumentem okreslajqcym cele, zasady i fomy wsP6tPracy.

Wfznacza warunki do realizacji zasady polnocniczosci, a pzede wszystkim wskazuje na prioryteto e
zadania publiczne w r62nych obszarach funkciono^Enia mieszkaicd^t Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Program zawiera sprawdzone rozwiqzania np. w postaci wklado w+asnych' iniciatyw
lokalnyth, r6wniez formy wspotpracy poza finansowq np. patronat6w nad imprezami organizowanymi
gtzez tzef,;i setitor. lnkiatywy podeironvane pzez sektor pozarzqdo,vy pobudzajq iaktywizu.iq
apobcznosd lokalnq do dzialania. Spodziervanymi efektami wsp6lPracy sq wzost dynamiki
iefekty\ noscidzialai na zecz spolecznosci lokalnei oraz podniesienie jakosci Zycia mieszkancow.

Rozdzial l.
Pootanowienia og6lne

1. llekro6 w ninieiszym Programie,iest mo,va o:

1) Ustawie - rozumie sie paez to ustawQ z 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t .i. Dz.U. z 2O2O t. Wz. 1057 z PbLn. zm.)i

2) Organizacjach - rozumie sig pzez to organizacie pozazqdowe, osoby prawne ijednostki
organizacyjne, o kt6rych mowa w art- 3 ust. 2 i 3 Usta\ ry;

3) Konkursie - rozumie si? pzez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mo a w art. 11 ust. 2 iart.'I2
oraz 13 Ustawy;

4) Dzialalnosci po2ytku publicznego - nalezy przez to rozumiec dzialalnosd spolecznie uadec:nq
okreslonq w art. 4 ustawy, prowadzonq przez organizaQe pozazqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustafly;

5) Gminie - nale2y pzez to rozumie6 GminQ i Miasto Czerwionka-Leszczyny;

6) Dotacii - nab2y peez to rozumie6 dotacje w rozumieniu art. 126, 127 , 221 i 251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Oz. U.22019 t. poz. 869 z p62n. zm.);

7) lnicjatywie lokalnej - nale2y pzez to rozumiec iniciatywe lokalnq w rozumieniu art. 19b - 19h Ustawy;

8) Programie - nalezy pzez to rozumiee program wsp6lpracy Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
z oiganizaciami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziahlnose pozylku
publicznego na rck2021.
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Rozdzlal 2.
Cel g06wny I cale szczeg6low€ pnrgramu

Celem g[6u,nym Programu jest ksztaltorvanie spobczefstwa obyvvatelskiego, zwiekszenie
zaanga2owania organizacji pozarzqdoflych w rozw6i Gminy oraz rcp€wa iakosci 2ycia jei
mieszkadca.

Cel ghiwny zoGtanie osiqgniqty poprzez realizacjg nast?puiqcych cel5vu szczeg6lowych, kt6rymi sq:

1) realizaqa zadai publicznych w oparciu o przylgte zasady wsp6lpracy;

2) zwiekszenie aktyvnosci organizacii pozazqdos/ych na rzerz. zaspokaiania potzeb spolecznosci
lokalnej;

3) podniesienie jako6ci sktadenych oferl pzez organizacie pozazqdoi,e oraz realizaqi zadad
publicznych zleconych tym organizacjom pozazqdorrym;

4) reelizaqa program6lv sektorowych przy'ietych przez Rad? Miejskq i obmigujqcych w czasie
fu nkcjonoflania Programu;

5) wzrnocnienie pozycji organizacji pozazqdou/ych izapewnienie tym organizaqom r6lvnych szans
oraz zwiekszenie ich konkurencyinosci w poryEkiuraniu Srodk6rr ze 2r6del zewnetznych na realizacig
zadan publicznych na zecz mieszkaic6rv Gminy, miedry innymi poprzez wkbdy udasne;

6) zapewnienie zaplecza lokalowego;

7) promouanie i uporvszechnianie iniqarywy bkalnej, rozumianej ,jako forma wsp6lpracy Gminy
z mieszkaicami, w celu wsp6lnego realizoirania zadai publicznych na zecz lokalng spolecznosci.

Rozdzlal 3.
Zasady wsp6lpracA

Program opiera siQ na szesciu podstawo^rych zasadach wsp6lpracy:

1. Zasada pomocniczosci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizaciom pozadqdowym
w niezbednym zakresie, uzasdnionym potzebami wsp6lndy samorzqdoivej, a organizacje zapewniaje
ich nrykonanie w spos6b ekonomiczny, profesionalny i teminowy.

2. Z.asda suwerennoici stron - oznacza, 2e stosunki pomigdry gminq a organizacjami
Pozarzqdowymi ksztaltorvane sa z poszanowaniem uzajemnej autonomii iniezaleZnosci dzialalnosci
gqt no*ei Strony nie nazucaje sobie nawzaiem zadai, moge natomiast zglaszac wzajemne propozyc,e
i deklaracje oraz gotowosC wystuchania propozyc,i drugiq strony.

3. Zasada partnerstwa - oznacza,2e wsp6lpraca pomiQdzy gminq a organizaqami pozazqdorvymi
oparta jest na r6tvnosci stron, obop6lnych korrySciach, uroliwzaiemnych dziaiari, wsp6ldziataniu na rzecz
rozwi+)wania lokalnych problem6lv, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznavyaniu i definiowaniu
problem6^, mieszkaicaiv gminy, sugerowaniu zakresu wsp6lpracy, proponoyyaniu standarda uslug
Swiadeonych przez organizaqe.

4. Ze*da efektyrnosci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjorn pozazQdo rym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziei efektywnych dziahi, a przy zlecaniu organizacjom pozaaqdowym
zadai publicznych dokonuje wyboru najefeKyvrrnigszego sposobu wykorzystania Srodk6lv publicrnych,
wsp6lnie d+ec do osiegnhcia mo2liwie najlepszych efeK6w w realizaqi zadari publicznych,
tj.: w spos6b celorty ioszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efeK6,rv z danych
naklad6ut, w spos6b umo2liwiajqcy terminowq realizaci? zadarl, w wysokosci rvynikajqcej z wczesniej
zaciqgniqtych zobowiqza6.

5. Zasada uczciwej konkurenqi - oznacza r&vnozedne traKowanie wszyslkich, odpolviednio
przygotouranych podmiot6w ubiegaiqcych sie o realizaq? zadah publicznych, m.in. poprze publiczne
iog6lnodostepne oghszanie zalo2ei okreilajarych realizacjg zadania publicznego oraz stoso\iranie
trakich samych kryteri6uy oceny zgloszonych ofert konkurujqrych podmiot6uv.

6. Zasada iawnosci - @nacz€, 2e partnerzy wsp6lpracy wzajemnie udostepniaiq sobie pelnq
iprawdziwq informacjQ na temat obszar6t v swojego dziatania, kt6re sq istotne z punklu widzenia
budowania wysokiej iakosci partnerstwa i potrzeby budowania wzajemnego zaufania. lniormacia powinna
by6 udostQpniana w dostosorranych iormach zar6wno pod wzgledem iatwosci dostQpu, zrozumialei
formy oraz adekwatnej treSci.

Rozdzial 4.
Fomy wsp6lpracy

1. Wsp6lpraca z Organizaciami prrybiera fiormy finansore i poza finansowe:
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1) Wsp6lpraca finansowa Gminy z Organizacjami proradzona jest w formie wspierania lub powierzania
wykonania zadan publienych,

2) Poza ftnansowe formy wspolpracy Gminy z Organizaciami:

a) konsultowanie z Organizacjami projekt6rv akt6yv prawa mieisco ego w dziedzinach dotyczqcych
dziatalnoSci statutorvei tych Organizacji zgodnie z zasadami konsullac.ii okreslonymi w Uchwale
Nr 1X138,/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czemionce-l-eszczynach w sprawie
okreslenia szczeg6lo ego sposobu konsulto,ania z radq dzialalnosci poa ku publicznego
i organizacjami pozazadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 lMetnia 2OO3 r., o dziatalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.

22014 r., poz. 11182p62n. zm.), Projekt6lv akt6t r prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dziatalnosci statutorvq tych organizacii (Dz. Uz. Woi. Sl., poz. 3888 z dn. 15 lipca 2015 roku);

b) wzaiemne informo anie sig o planorvanych kierunkach dzialalnosci i wsp6ldziatania w celu
zhannonizowania tych kierunk6w;

c) mo2liwo66 kozystania z infrastruktury obiekt6w gminnych dla przedsigrzit obejmujqcych zadania
publiczne, realizdvanych przez Organizacie w ramach partnerstw z iednostkami organizacyjnymi
Gminy;

d) wsparcie inhastruKuralne organkaqi Wqtzezkorzystanie z pomieszczen :

e) obejmowanie Honorowym Patronatom Eurmistrza inicjatyv podeimovanych pzez organizacie
pozazqdowe;

D przekazywanie materialow pomoryjnych o€anizaciom pozazQdowym;

g) budo\ anie i potnowenie dobrego wizerunku organizagi pozazedowych.

2. Zlecenie do realizaqi zadai publicznych moze nastepic w innym trybie nE oturarty konkurs ofert,

,eZeli dane zadania moZni realizowac efekyrrvniei w inny spos6b, okreslony w odrgbnych przepisach,

w szczeg6lnosci poptzez zakup usfug na zasadach iw trybie okleslonym w pzepisach o zam6vuieniach

publicznych, hv. spolecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

3_ Organizacje mogq z tdasnej inicjatywy zlo2y6 wniosek o realEacje zadania publicznego, zgodnie

z ad. 12 Ustawy.

4. Na podstarvie oferty realizacji zadania publicznego zlozonej pzez organizacje. pofarzqdgltve,

Gmina moze zlecic tej 
-organizadi 

z pominieciem otwertego konkursu ofert, realizacie zadania
publicznego o charakteze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a Ustawy.

5. Na podsta\irie wniosku o realizae& zadania publicznego Gmina mo2e wsp6lnie z mieszkaicami
bezpoSredhio lub za posrednictwem orgenizacji pozazqdorych realizowad iniciatywy lokalne zgodnie

z art. 19 b Ustaury (planowana kwota: 60 000,00 zl).

6. Zlecenie organizacjom przez GminQ realizaqi zadai publicznych mo2e miee charaKer wieloletniej

wsffiracy.
Rozdzial 5.

Prioryteto*e zadanla publiczne

Do priorytetowych zadai Publicznych realizowanych w 202'l roku nale2q:

1. Zadania w z.ki€sle polityki spolecznei i prreciudziatania wykluczeniu spolecznemu:

(kwota: 989 300,00 zl)

a) organizacja przedsiErzigc maiecych na celu pomoc rodzinom nalubozszym z terenu gminy

0adlodejnia, pomoc 2ywno6cio ra);

b) organizacja pzedsigivziQc majqcych na celu zapalnienie schronienia, posilku i niezbqdnego ubrania'odz 
usfu6 6piekunizycti dla'os6b bezdomnych z terenu gminy (dla bezdomnych rne2czfzn, kobiet

oraz kobia z dzieemi) w formie schroniska dla bezdomnych' noclego ni, ogrza,valni:

c) organizacia pzedsigtvziQc maiacych na celu Swiadczenie ustug opiekuhczych i specialistycznych ustug

opieku6czych w mieiscu zamieszkania;

d) dziatania aktyvuizuiqce osoby staEze w fomie m.in. warsztatow, spotka6 i wyjazd6w integracyjnychl

e) integraqa spoleczna mieszkatic6w gminy wykluczonych lub zagro2onych wykluczeniem sPolecznym,

w tym os6b starszych.

2. Zadania w zakreslo kultury, sztuki, ochrcny d6br kultury i dziedzictura narodorYogo:
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(hi,ota: 70 000 zl)

a) organizaqa db mieszkaic6uv gminy integracyjnych imprez kulturalnych;

b) kult)rwowanie tradyqi regionalnych.

3. Zadenla w zakr€sie ratownictua i ochrony ludno6ci:

(kwota: 35 000 zl)

a) organizaqa pzedsigrziec iprogram6rv w zakresie przygcno\ ania mlodzie2y do zapoanania sig
z prowadzeniem rato,vnictwa pzeciwpo2aroi,ego i ochrony ludnosci pzed zagro2eniami po2arorvymi.
Prorvadzenie zajec szkolenio^rych w tym zakresie, zarod6lv itp.i

b) upo szechnianie wiedzy i umigetnoSci z zakresu sposobu ochrony przed zagro2eniami;

c) dzialania w zakresie ochrony 2ycia, zdrowia i mienia mieszkafc6uv.

4. Zadanla w zekr€sio okologll I ochrony z iezet oraz ochrony dzledictwa przyrodniczego:

(kuota: 15 000 zl)

a) organizacia przedsigrvzie6 maiqcych na celu ochrong dziedziclla przyrodniczego:

b) organizacja pzedsiewziQ{ proekologicznych, w tym hkszanie 6wiadomo6ci ekologicznego stylu
2ycia;

c) organEacia przedsieurziQd majqcych na celu edukacje ekologicznq;

d) organizaqa przedsievziee majqcych na celu pzeciwdzialania bezdomnosci a,vierzqt.

5. Zadania w zekrcsie dzialalno6ci na decz organhacji pozerzqdourych orez podmiot6w
u,ymienionych w art 3 ust. 3, w zekrraae okr€6lonym w pK I - 32:

(kwota: 30 000 zl)

a) przekazanie srodk6yv organizacjom na wklad wlasny do realizoivanych projehaiv program6lv
finanso^,anych z fu nduszy zewnetznych;

Pzedstawiony katalog priorytetowych zadai przeznaczonych do realizac.ii w2021 roku
nie wytqcza mo2liwosci wspierania lub powiezenia podmiotom programu innych zada6
pozostaiqcych w zakresie zadai rdasnych gminy okreslonych w art. 4 Ustdrry.

RozdziC 6.
Tryb powolywanla izasady dzialania tomlsji konkurso,yych do oplniowanla ofert w otwartych

konkursach ofert

_ 1._h ogeny ofert zlo2onych pzez organzaqe pozazqdowe povyolane zostana zarzqdzeniem
Burmistr2a komisje konkursowe.

. . 2. W skhd komisji konkursoi/ych wchodzq osoby wskazane Wzd. organza4e pozazqdowe
lub podmioty yvymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

3. Komisia konkurswya mo2e dziah6 bez udziatu os6b wskazanych pzez organkacje pzaaqdwte
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, ,e2eli spelnione sq pzeslanki okreslone
w art. 15 ust. 2 da Ustawy-

4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje pzanrodniczqcy lub w przypadku jego nieob€cnosci zastgpca
pzewodniczqcego.

5. Ocena projektd v odbywa siq na podstawie kMeri6v oceny za,vartych w warunkach
konkursorrych.

6. Komisja po dokonaniu oceny p]zedstawia liste rankingowe ofert z przypisanq im ocenq punktorvq
i propozyciq wysokoaci przEnania dotacji.

7. Ostatecznego wyboru najkozystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysokosci kwoty przyznanej
dotacji dokonuie Bumistrz.

8. W pzypadfu, kiedy organizaqe ofzymaly dotacjg w wysoko5ci ni2szej ni2 wnioskowana, iednak
nie mniej, ni2 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodniei, kt6rych celem jest dopreqz6wanb
warunk6w i zakresu realizaqi zdania. \ rFro\ adzone zmiany nie mogq obnilyd wartosci meMorycznej
projektu i iego zalo2onych rezultat6w.
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Rozdzl.l 7.
Spoa6b oceny r€elizaql Programu

1. Burmistz pzedklada Sprawozdanie rwne z re€,lizac.ii Programu zgodnie z art.sa ust.3 usta^ry.

2. Spra,vozdanie, o kt6rym moyua w ust. I potxinno zawiera6:

1) opis pzebiegu realizaqi Programu,

2) informacjQ o planoianych iwykozystanych Srodkach finansoirrych z bud2etu Gminy
na poszczeg6lne zadania,

3) miemiki efektywnosci:

a.wysoko56 zaplanowanych, prrydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty;

b.liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert;

c.liczba ofert zlo2onych w trybach pozakonkursowych;

d.liczba zlo2onych ofert wsp6lnych;

e. liczba otwartych konkursarv;

f.liczba uwag zgloszonych @czas konsultaqi projekt6\r aktdrv prawa miejscoirego
w dziedzinach dotyeqcych dziatalnosci statutowej organizaqi pozazedoflych;

g.ilosc zg[oszonych i zrealizo ranych wnioskow o inicjat]rwe lokalnq;

h.wielkosc u{asnego finansowego iniefnansoi€go udzialu oEanizacji pozazqdo rych
w realizacji projeK6{v;

i.lkzba za rartych um6\ . w fiomie wspierania i w formie powiezania;

j.liczba zawartych um6\iv w innych trybach np. hv. marrych grant6w;

k.wysokoSe Srodk6w wydatkowanych w innych trybach np. Ew. malych grant6w;

l.liczba pzedsiqrvziec objgtych Patronatem Burmistrza;

m.ilos6 os6b objetych poszczeg6lnymi projektami;

n.liczba organizaqi baorecrych udzial po raz pierwszy;

o.ibSe pzedsiqwzQc objetych pomocq pozafi nansolvq;

p.liczba wolontariuszy biorqcych udzial w realizacji zadan publicznych.

Rozdzial 8.
Okr€s realizacjl Programu oraz wysokoSc 6rodk6w planowanych na jego rcalizaclq

'1. Realizac.ia programu nastqpiw okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

2. Vvysokosd Srodk6w finansowych planowanych na realizacje zadarl publicznych okre6la uchwala
bud2etorra na rck2021|.

3. Na realizacie zadai w zakresie wsp6hracy Gminy z organizacjami pozarzedowymi planuie siQ
hvot? 1 139 300,fi) zl.

Rozdzial 9.
lnformacja o spoeoble twozenia Programu i przebiegu konsultacji

1. Projekt Programu wsp6lpracy z organizaQami pozazqdo /ymi na 2021 tok powstal na bazie
Programu wsp6lpracy na 2020 rok.

2. Z.a ptzygolmtanie pro,eKu Programu odpowiedzialny jest I rydzial Spraw Spolecznych.
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3.W teminie od ...................... do ..........-........... proiekt Rocznego Programu poddany zostal
konsultaciorn spolecznym z organizaciami pozazedowymi oraz innymi podmiolami Prowadzqcymi
dziatalno6d po2ytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 l$ietnh 2003 r.,

o dziatalnosci poa ku publicznego io wolontariacie (ti.Dz.U. z2O2O t.WZ.1057 z p62n. zm.), w celu
poznania ich opinii zgodnie z Uchwatq Nr DU138/15 z dnia 26 czeMca 2015 roku Rady Miejskiei
w CzeMionce{eszczynach w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultorvania z radq
dzialalnosci poa^ku publicznego i organizacjami pozazqdo /ymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 usta\ ry zdnia 24 kwietnia 2003 r., o dziahlnosci po2ylku publicznego io wolontariacie
(tekst iednolity Dz.U. 22014 L, poz.1'1182p62n. zm.), proieK6vv akt6rv prawa miqscowego
w OzieOlinacn Ooryczecych dziatalno3ci statutowe.i tych organizacii (Dz. Ue. Vt rcj St., poz. 3888 z dn.
15 lipca 2015 roku).

4. W trakcie korcutaqi organizacji pozarzqdo e wniosv/nie wniosly ........-..... uwag/propozycii
do proiektu Programu.

5. Sprawozdanie z konsultscii spolecznych opubliko ano na stronie intemeto ,ej Gminy
www.czeMionka-leszczyny.pl oraz Biuletynie lnformacji Publicznei.

Rozdzial 10.
Pootanowien la koicore

1. Tryb postepowania o udzielenie dotacii, spos6b jej rozliczenia oraz spos6b,ej kontroli wykonania
zleconego dzialania okresli zazqdzenie Burmistza.

2. Do rozstrzygniee podeirnowanych w trybie post?porrania konkursowego nie stosure sig pzepisdr
Kodeksu Post?pof,ania Administracyinego.

3. Organizacje pozazedowe realizujac zlecone pzez Gmine zadania publiczne zoboiviq4ane
se do informorania o fakcie finansowania lub wsp6lfinansowania z bud2etu Gminy Czerwionka-
Leszczyny w publikaqach, materialach infomacyjnych, w mediach iak r6lvnie2 spos6b zamieszczania
infonnac,i w mieiscu te'E,lEaqi zadafia w spos6b widoczny. Szcaeg6lon e zasedy okresla umowa
o realizacjQ zadania publicznego.

4. Spos6b postQpowania w sprawie zwrotu rvyplaconych Srodk6Yv linansowych przekazanych
w fomie dotacii okreSla art.25G253 ustawy o finansach publicznych.

5. Szczeg6lowe zasady postQpolvanie w sprawie przfznawania Patronatdfl Honoroirych okreSla
Regulamin pzfznawania Patronatu Honoro ego Burmistza Gminy i Miasta Czenvionka-l-eszczyny.
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