BURMISTRZ
cMlN! tMlAsTA

Czerwionka'LeszczYnY

Zarzqdzenie Nr 465/21

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszcryny
z dnia 13 paidziernika 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 poiytku publicznego na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z po2n. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr 1X138/15 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r.
rudE dzialalnosci pozytku
sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 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. tJz. Woj. Slqskiego 22015t., poz. 3888),

z

w

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
1.

Pzeprowadzie konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny z organizaqami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego
na 2022 tok.

2.

Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 15 pa2dziernika 2021 r. do 28 pa2dziernika
2021 r.

2

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe onz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.).

4.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza':

1)

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

2)

pocztqelektronicznq na adres e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl,

3)

za po5rednictwem faksu pod numerem: 32 43 'l1 760.

5.

W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum tzy organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), konsultacje mogq
mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczecego pzedmiotowej tematyki.

o.

Udzielanie wyja6nieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly
nale2y do kompetenc.ji Naczelnika \A&dzialu Spraw Spolecznych.

s2
1

.

2.

Projeh uchwaly, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do ninie.iszego Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ I ust. 2 oznacza
akceptacje pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust. 1 .

s3
1

.

2.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

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

s4
\A/ykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi \Afidzialu Spraw Spolecznych.

ss
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zatwierdzony przez ............

ucHwALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH
z

dnia

2021 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizaciami pozarzqdoqymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymidzialalno56 poiytku
publicznego na2022rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.

U.

z 2021 t. poz. 1372 z p62n. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poZytku

io wolontariacie (t.j. Dz.U.z2020r. poz. 1057 zp62n. zm.), po pzeprowadzeniu konsultacji
nr |X138/15 Rady Miejskiej wCzenrionce-Leszczynach zdnia 26czemca 2015r.
zUchwalq
zgodnie
w sprawie okre5lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania zradq dzialalno6ci po2ytku publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22014 r.,
po2.11182fi2n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego wdziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. Slqskiego 22015 r., poa.3888),
publicznego

Rada Miejska w Gzerurionce-Leszczynach uchwala, co nastgpuie:

s1.
Pzyjqe Roczny Program Wsp6tpracy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z organizacjami

pozazqdowymi otaz podmiotami prowadzqcymi dziatalnoS6 po2ytku publicznego
w bzmieniu okre5lonym w zalqczniku do uchwaly.

na

2022 rok

s2.
V[konanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

q4
fu,il
ld :
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Zatqcznik Nr 'l do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ............ -....... 2021 t.

ROCZNY PROGRAiI WSPOTPRACY
GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY
z oRGANZACJAMT POZARZADOWYMI ORA'Z INNYMT PODMTOTAMI
pRowADzAcyMr DZTALALNO6C POzYTKU PUBLTCZNEGO
NA 2022 ROK

CZENW|oNKA{ESZCZYNY

ZLOLA SUKCESU
Wstep

Wsp6lpraca samorzqdu z sektorem pozazqdowym stanowi wazny czynnik integru.iqcy
iaktywizuiqcy spoleczno6e Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny w diagnozowaniu irozwiqzywaniu
problem6w lokalnych.

Obowiqzek uchwalenia Programu wspolpracy wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (1.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.).

Program iest podstawowym dokumentem okreslaiqcym cele, zasady iformy wsp6lpracy.
Vwznacza warunki do realizacji zasady pomocniczosci, a przede wszystkim wskazuje na prioMelowe
zadania publiczne w r62nych obszarach funkcjonowania mieszkarlc6w Gminy i Miasta CzeMionkaLeszczyny. Program zawiera sprawdzone rcttiqzania np. w postaci wklad6w wlasnych, inic.iatyw
lokalnych, r6wniez formy wsp6lpracy pozafinansowej np. patronat6w nad imprezami organizo ranymi
ptzez ltzelc;i seKor. lnicjatywy podejmowane przez sektor pozarzqdowy pobudzajq iaktywizu.iq
spolecznose lokalna

do dziatania.

Spodziewanymi efektami wsp6lpracy

sa wzrost

dynamiki

iefektywnosci dzialan na zecz spolecznosci lokalne.j oraz podniesienie jakosci zycia mieszkarlc6w.
Rozdzial 1.

Postanowienia og6lne
1. llekroc w ninieiszym Programie jest mowa o:

- rozumie siQ przez to ustawQ z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2020 t. poz. 1057 z p62n. zm.\i

1) Ustawie
i

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

-

3) Konkursie
13 Ustawy;

-

rozumie sig pzez to otwarty konkurs ofert, o K6rym mowa w art. 1 'l ust. 2 i ad'12 otaz

-

nale2y przez to rozumie6 dzialalnoS6 sPotecznie uzytecznq
4) Dzialalno6ci po2yiku publicznego
okreSlonq w art. 4 ustawy, prowadzonq przez organizacie pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w arl. 3 ust. 3 Ustawyi
5) Gminie

-

nalezy przez to rozumieC Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny;
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6) Dotacii - nalezy pu.ez to rozumiec dotacje w rozumieniu art. '126, 127, 221 i 251 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z p62n. zm.);
7) lniciatywie lokalnd)

-

nale2y ptzez to rozumied inicjatyw? lokalnq w rozumieniu art. 19b

-

19h Ustawy;

-

przez to rozumied program wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
8) Programie
^ale2y
pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosd po2ytku
z organizaciami
publicznego na rck2022.

Rozdzial 2.
Cel gl6wny i cele szczeg6lowe programu

Celem gl6wnym Programu jest ksztraftowanie spoleczehstwa obywatelskiego, zwiekszenie
zaanga2owania organizacii pozazqdowych w rozw6j Gminy oraz poprawa jako5ci 2ycia jej
mieszkaicdw.
Cel gl6wny zostanie osiqgniety popzez realizacjQ nastQpujqcych cel6w szczeg6bwych, kt6rymi sa:
1) rcalizacja zadah publicznych w oparciu o przyj?te zasady wsp6lpracy:
2) zwiekszenie aKywnosci organizacii pozazqdowych

na

zed

zaspokajania potrzeb spolecznogci

lokahej;
3) podniesienie jakosci sktadanych ofert przez organizacje pozarzqdowe
publicznych zleconych tym organizaciom pozarzqdowym;
4) realizacja program6w seKorowych pzyjQtych
fu nkcionowania Programu;

pzez Rad? Miejskq

oraz realizaqi zadah

i obowiAzu.iAcych w czasie

5) wzmocnienie pozycji organizacji pozazqdowych i zapewnienie tym organizacjom r6wnych szans oraz
zwiekszenie ich konkurencyjnosci w pozyskiwaniu Srodk6w
6del zewnetrznych na realizacjQ
zadai publicznych na zecz mieszkanc6w Gminy, miedzy innymi popzez wklady wlasne;

ze

6) zapewnienie zaplecza lokalowego;

7) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumiane.l iako forma wspolpracy Gminy
z mieszkaricami, w celu wsp6lnego realizowania zadan publicznych na zecz lokalnej spolecznosci.

Rozdzial 3.
Zasady wsp6lpracy
Program opiera siq na szeSciu podstawowych zasadach wsp6lpracy:
1. Zaaada pomocniczosci

-

oznaea,2e gmina udziela pomocy organizaciom pozazqdowym

w niezbQdnym zakresie, uzasadnionym potzebami wsp6lnoty samorzqdowej, a organizacje zapewniaiq
ich wykonanie w srcs6b ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2.

Zasada suwerennosci stron

-

oznacza,

2e stosunki

pomigdzy gminq a organizacjami

pozarzqdowymi ksAaftowane sq z poszanowaniem wzajemnej autonomii iniezale2nosci dzialalnosci
statutowej. Strony nie nazucajq sobie nawzajem zada6, mogq natomiast zglasza6 wzajemne propozycje
i deklaracje oraz gotowosd wysluchania propozycji drugiej strony.

-

3. Zasada parlnerstwa
oznacza,2e wsp6lpraca pomigdzy gminq a organizacjami pozar2adowymi
oparta jest na r6wnosci stron, obop6lnych korzySciach, woli wzajemnych dzialah, wsp6ldzialaniu na zecz
rczrt,/iqzywania lokalnych problem6w, m.in.: uczestnictwie organzacji w rozeznawaniu i definiowaniu
problem6w mieszkanc6w gminy, sugerowaniu zakresu wsp6ipracy, proponowaniu standard6w uslug
gwiadczonych przez organizacje.

-

4. Zaaada efektywnosci
oznacz.a, 2e gmina udziela pomocy organizaciom pozarzedowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dzialari, a pEy zlecaniu organizaciom pozarzqdowym
zadafi publicznych dokonuje wyboru najefektywnieiszego sposobu wykozystania 6rodk6w publicznych,
wsp6lnie dq2qc do osiqgnigcia mozliwie nailepszych efekt6w w realizac,i zadai publicznych, tj.: w spos6b

celowy ioszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w,
w spos6b umozliwiajqcy terminowq rcalizaqe zadai, w wysokogci wynikajqce.i z wczesniej zaciagnigtych
zobowiqzan.

-

5. Zasada uczciwe., konkurencjt
oznacza r6wnorzedne traktowanie wszystkich, odpowiednio
przygotowanych podmiol6w ubiegajacych sie o realizacje zadah publicznych, m.in. poprzez publiczne
iog6lnodostepne oglaszanie zato2ei okreslaracych realizaciQ zadania publicznego oraz stosowanie
takich samych kryteriow oceny zg{oszonych ofert konkurujqcych podmiot6w.

ld: 82F8DCE0-8057-4408-A825-Bl 289F7AEA42. Projekt
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6. zasada jawnosci - oznaea, 2e partnerzy w6p6lpracy wzajemnie udostqpnia.iA sobie pelne
iprawdziwa informaciQ na temat obszar6w swojego dzialania, kt6re sq istotne z punktu widzenia
budowania wysokiej iako6ci partnerstwa i potzeby budowania wzajemnego zaufania. lnformac.ia powinna
by6 udostqpniana w dostosowanych formach zar6wno pod wzgl?dem latwosci dostepu, zrozumialej
formy oraz adekwatnej tresci.

Rozdzial 4.

Fomy wsp6lpracy
1. Wsp6lpraca z Organizaciami

pzybiera formy finansowe i pozafinansowe:

1) Wspolpraca finansowa Gminy z Organizaciami prowadzona iest w formie wspierania lub powierzania

wykonania zadah publicznych,

2) Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:
a) konsultowanie z Organizaciami projeK6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych Organizacii, zgodnie z zasadami konsultacji okreslonymi w Uchwale Nr
w sprawie
|K138/15 Rady Mie,skiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czenrvca 20'15

r.

okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania zadq dzialalno6ci pozytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnaa 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
22014 r., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woi. Slqskiego z 2015 r., poz. 3888);

b)

wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp6ldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w:

c) mozliwos6 kozystania z infrastruktury obiekt6w gminnych dla przedsiewzied ob€jmujqcych zadania
publiczne, realizowanych przez OrganizaQe w ramach parlnerstw z iednostkami organizacyjnymi
Gminy;
d) wsparcie infrastrukturalne organizac.ii popzez korzystanie z pomieszczei;

e) obejmowanie Honorowym Patronatem Burmistza inicjatyw podeimowanych
pozarzadowe;

pzez

organizacje

0 pzekazywanie material6w promocyjnych organizacjom pozazqdowym;
g) budowanie i promowanie dobrego wizerunku organizacji pozazqdowych.
2. Zlecanie do realizacii zadaA publicznych moze nastapic w innym trybie niz otwarty konkurs ofert,
przepisach,
,ezeli dane zadania mo2na realizowaC efeKywniej w inny sposob, okreslony w odrebnych
w szczegolnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zam6wieniach
publicznych, tsw. spolecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.
3. Organizac,e mogq z wlasnei inicjatywy zlo2y6 wniosek o realizacj? zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy.

4. Na podstawie oferty realizaqi zadania publicznego zb2one, Ptzez oryanizaqe pozarzqdowe,
Gmina mo2e zlecic tej organizac.ii z pominiQciem otwartego konkursu ofert, realizacjq zadania
publicznego o charakteze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.l9a Ustawy.
5. Na podstawie wniosku o realizaci? zadania publicznego Gmina mo2e wsp6lnie z mieszkancami
bezpo6rednio lub za posrednictwem organizacji pozarzqdowych realizowa6 iniciatywy lokalne zgodnie
z art. 19b Ustawy (planowana kwota: 80 000,00 zl).
6. Zlecenie organizacjom peez GminQ realizacji zadai publicznych mo2e mie6 charakter wieloletniej
wsp6lpracy.

Rozdzial 5.

Priorytetowe zadania publiczne
Do priorytetowych zadai publicznych realizowanych w 2022 toku nalezq:
1. Zadania w zaktesie polityki spolecznei i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:

(kwota: 1 184 625,00 zl)
a) organizacja przedsiSwziec majacych
0adtodajnia, pomoc zywnosciowa);

ld: B2F8DCE0-80574408-A825-B
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b) organizacja przedsiqwziq6 maiqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbqdnego ubrania

oraz uslug opiekuiczych dla os6b bezdomnych z terenu gminy (dla bezdomnych m?zczfzn, kobiet
oraz kobiet z dzie6mi) w formie schroniska dla bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni;
c) organizaQa pzedsiewziec maiqcych na celu Swiadczenie uslug opiekufczych i specjalistycznych uslug
opiekuhczych w mieiscu zamieszkania;
d) dzialania aktywizujqce osoby starsze w formie m.in. waEaat6w, spotkah i wyiazd6w integracyjnych;

e) integracja spoleczna mieszkahc6w gminy wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem sp*cznym,
w tym os6b starszych,
2. Tadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:
(kwota: 70 000,00 zl)
a) organizacia dla mieszkaic6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych;

b) kultywowanie tradycji regionalnych.
3. Zadania w zakresie ratownictura i

ochrony ludno6ci:

(kwota: 35 000,00 zl)

a)organizacja przedsiewzied i program6w w zakresie pzygotowania rnlodzie2y do zapoznania sie
z prowadzeniem ratownictwa pdeciwpo2arowego i ochrony ludnosci pzed zagrozeniami pozarowymi.
Prowadzenie zajge szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.;
b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony przed zagrozeniami;
c) dzialania w zakresae ochrony 2ycia, zdrowia i mienia mieszkaic6w.
4. Zadania w zakresie okologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicz6go:
(kwota: 20 000,00 zl)
a) organizacja pzedsiewzieo maiqcych na celu ochrone dziedziclwa pzyrodniczego;

b)organizacja pzedsiQwzied proekologicznych, wtym zwiekszanie SwiadomoSci ekologicznego stylu
2yciai
c) organizacja pzedsiewzie6 maiacych na celu edukacie ekologicznq;
d) organizacra przedsiewziee majqcych na celu przeciwdziatania bezdomnosci zwiezat.

5.?adania w zakresie dzialalnogci na tzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w
urymienionych wart.3 ust 3, w zakreaie okreslonym wart.4 ust. I pK.l -32a Ustawy:
(kwota: 30 000,00 zl)
a) pzekazanie Srodk6w organizacjom
fi

nansowanych z

fu

na wklad wtasny do realizowanych projekt6w,

program6w

nduszy zewngtznych;

b) promocia wolontarialu.
Przedstawiony katalog prioMetowych zadai pzeznaczonych do real2acji w 2022 toku
wylqcza mozliwosci wspierania lub powiezenia podmiotom programu innych zadai
pozostajacych w zakresie zadai wlasnych gminy okreslonych w art. 4 Ustawy.
nie

Rozdziat 6.

Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkuEotrrych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

l.Do oceny ofert zlozonych przez organizacje pozazqdowe powolane zostane zazqdzeniem
Burmistrza komisie konkursowe.
2. W sklad komisji konkursowych wchodzq osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
3. Komisra konkursowa moZe dziahe bez udzialu os6b wskazanych przez otganizacje pozazqdowe
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, ie2eli spetnione
pzeslanki okreslone
w art. 15 ust. 2da Ustawy.

lub

sq

4. Pracami Komisji Konkursowei kieruje pzewodniczqcy lub w przypadku jego nieobecnosci zastqpca
pzewodniczacego.
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5. Ocena
konkursowych.
i

proieK6w odbywa

sl? na

podstawie kryteri6w oceny zawartych w warunkach

6. Komisja po dokonaniu oceny pzedstawia listQ rankingowq ofert z pzypisana im ocenq punktowq
propozycje wysoko6ci przyznania dotacii.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystnie.lszych ofert wraz z decyzjq o wysokosci kwoty pzyznanej
dotacii dokonu,e Burmistrz.
8.

W pzypadku, kiedy organizacie otlzymaly dotaciq w wysokosd ni2szei niz wnioskowana, jednak
looty wnioskowanej, dokonuje si? uzgodnien, kt6rych celem jest doprecyzowanie

nie mniej ni2 80%

warunk6w i zakresu realizacri zadania. Wprowadzone zmiany nie moge obni2yd wartosci merytorycznej
projektu i ,ego zal'c2onych rezultat6w.

Rozdzial 7.

Spos6b oceny realizacji Programu
1. Burmistrz pzedklada Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodnie z art.Sa ust.3 ustawy.

2. Sprawozdanie, o K6rym mowa w ust. 'l powinno zawierac:
1) opis przebiegu realizacii Programu,

2) informacie o planowanych
poszczeg6lne zadania,

iwykozystanych grodkach finansowych z budzetu Gminy

na

3) mierniki efektywnosci:
a. wysokos6 zaplanowanych, pzydzielonych a rozliczonych Srodkow 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 konkurs6w;

f.

liczba uwag zgloszonych podczas konsultacii projekt6w aK6w prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowei organizac,i pozazedowych;
g. ilosc zgloszonych i zrealizowanych wniosk6w o iniciatywe lokalne;

h. wielkosd wlasnego finansowego iniefinansowego udzialu organizacji pozazqdowych
w realizacji projekt6w;
i. liczba zawartych um6w w formie wspierania i w formie powierzania;

j. liczba zawartych um6w w innych trybach np. Ew. malych grant6w;
k. wysokoSd Srodk6w wydatkowanych w innych trybach np. Ew. malych grant6w;

l. liczba przedsiewziQc objQtych Patronatem Burmistza:
m. ilogd os6b objetych poszczeg6lnymi pro.iektami;
n. liczba organizacji biorqcych udzial po

nz

pierwszy:

o. ilo56 przedsigwziec obietych pomocq pozafinansowq;
p. liczba wolonlariuszy biorqcych udziat w realizacji zadah publicznych.

Rozdzial 8,

Okres realizacji Programu oraz wysokosc 6rodk6w planowanych na jego realizacjQ
1

. Realizac.ia programu nastqpi w okresie od 1.01.2022 toku do 31 .12.2022 toku.

2. M!soko56 Srodk6w finansowych planowanych na realizacjg zadah publicznych okresla uchwala
bud2etowa na rok 2022.
3. Na realizacig zadah w zakresie wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzqdowymi planuje sie
kwotg 1 339 625,00 zl.
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Rozdzial9.
lnformacja o sposobie tworzenia Programu i przebiegu konsultacii
1. Projekt Programu wsffiracy zorganizaciami pozarzqdowymi na 2022 rok powstal na bazie
Programu wsp6lpracy na 2021rok oraz wniosk6w ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozazqdowych, kt6re odbylo siq w dniu 20 wze6nia 2021r.
2. Za przygolowanie projektu Programu odpowiedzialny jest \Arldzial Spraw Spolecznych.
3. W terminie od ........
do ...................... prorekt Rocznego Programu poddany zostal
konsultacjom spolecznym zorganizailami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno6d po2ytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.), w celu
poznania ich opinii zgodnie zUchwalq Nr |X138/15 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie okre5lenia szczeg6ficwego sposobu konsultowania zradq dzialalno5ci
po2ytku publicznego iorganizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003r. odzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
22014r., poz.'11182 p62n. zm.), projekt6w akt6w.prawa miejscowego wdziedzinach dotyczqcych
dzialalno5cistatutowejtych organizacji(Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888).
4. W trakcie konsultacji organizacji pozazqdowe wniosly/nie
projektu Programu.

wniosly

5. Sprawozdanie z konsultacji spolecznych opublikowano
www.czenrvionkaleszczyny.pl oraz Biuletynie lnformacji Publicznej.

na

uwag/ propozycji do

stronie intemetowej

Gminy

Rozdzial l0.
Postanowienia koricowe
1. Tryb postgpowania o udzielenie dotacji, spos6b
zleconego dziala n ia okreSl i zazqdzenie Burm istza.

jej rozliczenia oraz spos6b kontroli wykonania

2. Do rozstrzygniq6 podejmowanych w trybie postgpowania konkursowego nie stosuje siq pzepis6w
Kodeksu Postqpowania Administracyjnego.
3. Organizacje pozazqdowe realizujqc zlecone pzez Gming zadania publiczne zobowiqzane sq do
informowania o fakcie finansowania lub wspffinansowania z bud2etu Gminy Czenrvionka-Leszczyny
w publikacjach, materialach informacyjnych, w mediach, zobowiqzane sq r6wnie2 do zamieszczania
powy2szych informacji w miejscu realizacji zadania w spos6b widoczny. Szczeg6lowe zasady okre3la
umowa o realizacjg zadania publicznego.

4. Spos6b postqpowania w sprawie zwrotu wyplaconych 6rodk6w flnansowych grzekazanych
w formie dotacji okre6la ar'..250-253 ustawy o finansach publicznych.
5. Szczeg6lowe zasady postqpowania w sprawie pzyznawania Patronat6w Honorowych okre6la
Regulamin pzyznawania Patronatu Honorowego Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.
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