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ZarzqdzenieV 640122
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czeruvion ka-Leszczyny

z dnia 26 paidziernika 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie uchwatenia

Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6
po2ytku publicznego na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p62n. zm.), art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. tJ. z 2022 r. poz. 1327 z p62n.
zm.), w zuiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymlenionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w
prawa miejscoyego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz.Uz. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888),

1.

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Przeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66
po2ytku publicznego na2023 rok.

Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 27 pa2dziernika 2022 roku do
10 listopada 2022 roku.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzEdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
zp62n. zm.).

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mohna zglaszaei

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wphTwu do Urzqdu
Gminy i Miasta),

2) poc4q elektronicznE na adres e-maiI : sps. p@czenvionka-leszczyny.pl

W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22022 r. poz. 1327 z p62n. zm.),
konsultacje mogq mie6 formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.

4.

E



1.

Udzielanie wyjasnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaiy nalezy do kompetencji starszego rnspektora wydziaru spr"*GptL.Jnvin.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 ust. 1 stanowi zarqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

Nie przedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreslonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptaciq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej ,o*i w g iust. 1.

s3

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czenrtrionka-Leszczyny.

1.

s4

\A&kona n ie Zar zqdzenia powierza m pelnomocn ikowi d s. Spolecznych.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzen ia N r 640122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26.10.2022 r.

Proiekt

z dnia 26 pairdziemiV.a 2022 r.
Zdvierdznny pt2n2 ............

UCIIWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia ......... 2022 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjamipozarz,qdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno5d potytku

publicznego na 2023 rok

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15 ustalvy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (tj. Dz. U.
22022r. poz.559zp6in. nn.), art.Sa ust. I i4 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odzialalnoSci pozytku
publicznego io wolontariacie (tj. Dz.U.22022r. poz.1327 zp62n. nn.), po przeprowadzeniu konsultacji
zgodnie zUchwal4 Nr I)U138/15 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia 26czerwca 2015roku
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania zrad4 dzialalnoSci po4gtku publicmego i organizacjami
pozan4dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego io wolontariacie (tj. Dz.U.22014r. poz.1118zp6in. zm.), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz, lJrz. Woj. Sl4skiego
22015 r. poz. 3888)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nastgpuje:

$1.

Przyjq( Roczny Program Wspolpracy Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny zorganizacjanti
pozarz4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd po{rtku publicmego na 2023 rok
w brzrnieniu okreSlonym w zalqczniku do uchwaty.

$2.

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz*zyny.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

ntstz
iMiasta
rLeszczyny

szewski

s3.

J"
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Zalqcznik
do Uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach
z dnia ........... 2022 r.

ROCZNY PROGMM WSP6LPRACY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCETNY

z oRGANIZACJAM! POZARZADOWYMT ORAZ TNNYMT PODMTOTAMT
pRowADzAcyM! DZALALNOSC pOzyrKU PUBLTCZN EGO

NA 2023 ROK

CZERWIONKA-TESZCZYNY

ZLOLA SUKCESU

Wstqp

Wspolpraca samozqdu z sektorem pozazqdowym stanowiwa2ny czynnik integrujqcy iaktywizujqcy
spoleczno56 Gminy i Miasta Czenrrrionka-Leszczyny w diagnozowaniu i rozwiqzywaniu problem6w lokalnych.

Obowiqzek uchwalenia Programu wsp6lpracy wynika z arl. 5a ust. 1 ustawy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z p62n.zm.).

Program jest podstawowym dokumentem okre6lajqcym cele, zasady i formy wsp6lpracy. Wyznacza
warunki do realizacji zasady pomocniczo6ci, a pzede wszystkim wskazuje na priorytetowe zadania
publiczne w r62nych obszarach funkcjonowania mieszkaic6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Program zawiera sprawdzone roruiqzania np. w postaci wklad6w wlasnych, inicjatyw lokalnych, r6wnie2
formy wsp6lpracy pozafinansowej np. patronat6w nad imprezami organizowanymi pzez tzeci sektor.
lnicjatywy podejmowane pr:ez sektor pozazqdowy pobudzajq i aktyrrizujq spoleczno6d lokalnq do dzialania.
Spodziewanymi efektami wspolpracy sq wzrost dynamiki i efektywnoSci dzialai na tzecz spolecznoSci
lokalnej oraz podniesienie jako5ci 2ycia mieszkahc6w

Rozdzial l.
Postanowienia og6lne

1, llekro6 w niniejszym Programie jest mowa o:
'1) Ustawie - rozumie sig pzez to ustawg z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego

i wolontariacie (t.j. Dz. U.22022 r. poz. 1327 z p62n. zm.\;
2\ Organizailach - rozumie siq pzez to organizacje pozazqdowe, osoby prawne i iednostki organizacyjne,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i3 Ustawy;
3)Konkursie - rozumie siq pzez to otwarty konkurs ofert, okt6rym mowa wart. 11 ust.2 iart.12 oraz

13 Ustawy;
4) Dzialalno6ci po2ytku publicznego - nale2y przez lo rozumie6 dzialalno66 spolecznie u2ytecznq

okreSlonq w art. 4 ustawy, prowadzonq pJzez otganLacje pozazqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy;

5) Gminie -nale2y pzezto rozumie6 Gming i Miasto Czenrionka-Leszczyny;
6)Dotacji - nale2y pzez lo rozumied dotacjg wrozumieniu x1.126, 127,221 i251 ustawy zdnia

27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (t.j. Dz. U.22022 r. poz. 1634 zp62n.zm.);
7) lnicjatywie lokalnej -nale2y pzezlo rozumie6 inicjatywg lokalnq w rozumieniu art. 19b - 19h Ustawy;
8) Programie - nale2y pzez lo rozumie6 program wsp6lpracy Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
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z organlzaciami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSC pozytku publicznego
na rok 2023.

Rozdzial 2.

Gl6wny cel i cele szczeg6lowe progmmu

Celem gl6wnym Programu iest ksztaltowanie spoleczefstwa obywatelskiego, zwi?kszenie zaanga2o enia
organizacji pozazqdowych w rozw6j Gminy oraz poprawa jako6ci 2ycia jej mieszkaic6w
Cel gl6\^,ny zostanie osiqgniQty popzez rcalizaQq nastepuiacych cel6w szczeg6lowych, h6rymi sq:
1l realizaQa zadafi publicznych w oparciu o pzyj?te zasady wsp6lpracy;
2) zwiekszenie aKywnosci organizacji pozazadowych na zecz zaspokajania potzeb spolecznosci lokalnej;
3) podniesienie jakosci sktadanych ofert pzez organizacie pozazqdowe oaz rcalizaqi zadan publicznych
zleconych tym organizacjom pozazqdowym;
4) realizaQa program6w sektorowych pzyjetych pzez Radq Miejskq i obowiqzujqcych w czasie
funkcjonowania Programu;
5) wzmocnienie pozycii organizacji pozazqdowych izapewnienie tym organizacjom r6wnych szans oraz
zwi?kszenie ich konkurencyinoSci w pozyskiwaniu Srodk6w ze fuodel zewnQtznych na rcalizaciQ zadah
publicznych na zecz mieszkaic6w Gminy, miqdzy innymi popzez wklady wlasne;
6) zapewnienie zaplecza lokalowego;
7) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnei, rozumianej jako forma wsp6lpracy Gminy
z mieszkaicami, w celu wsp6lnego realizowania zadai publicznych na zecz lokalnej spolecznosci.

Rozdzial 3.

Zasady wsp6lpracy

Program opiera sie na szeSciu podstawowych zasadach wsp6'lpracy:

1. Zasada pomocniczo6ci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozazadowym
w niezbQdnym zakresie, uzasadnionym potzebami wsp6lnoty samozadowej, a organizacje
zapewniajq ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

2. Zasada suwerennosci stron - oznacza, ze stosunki pomiQdzy gminq a organizacjami
pozarzqdowymi ksztaltowane sq z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale2nosci dzialalnoSci
statutowej. Strony nie nazucajq sobie nawzajem zada6, mogq natomiast zglaszae wzdemne
propozycje i deklaracje oraz gotowosc wysluchania propozycji drugiej strony.

3. Zasada partnerstrrrra - oznacza, 2e wsp6lPraca pomiedzy gminq a organizacjami Pozazqdowymi
oparta iest na r6wno6ci stron, obop6lnych korzySciach, woli wzajemnych dzialai, wsp6ldzialaniu na
zee. rczwiqzryania lokalnych problem6w, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu
i definiowaniu problem6w mieszka6c6w gminy, sugerowaniu zakresu wsp6lpracy, proponowaniu
standard6w uslug $wiadczonych pzez organizacje.

4. Zasada efeKywnosci - oznac.za,2e gmina udziela Pomocy organizac.iom pozazqdowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efeKywnych dzialah, a Przy zlecaniu organizacjom
pozazedowym zadai publicznych dokonuje wyboru najefeKywniejszego sposobu wykozystania
Srodk6w publicznych, wsp6lnie dqzqc do osiqgniQcia mozliwie najlepszych efeh6w w realizacji
zadari publicznych, tj.: w spos6b celowy i oszczqdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efekt6w z danych naktad6w, w spos6b umo2liwiajqcy terminowq rcalizaqQ zada6,
w wysoko6ci wynikajqcej z wcze6niei zaciqgniQtych zobowiaza6.

5. Zasada uczciwej konkurenc.ii - Oznacza r6wnozqdne traktowanie wszystkich, odPowiednio
pzygotowanych podmiolow ubiegajacych si? o realizacje zadai publicznych, m.in. popzez
publiczne iog6lnodostepne oglaszanie zalozei okreslajqcych realizacjq zadania publicznego oraz
stosowanie takich samych kryteri6w oceny zgloszonych ofert konkurujqcych podmiotow.

6. Zasada jawnosci - oznacza, 2e partnezy wspdlpracy wzajemnie udostePniajq sobie pelnE
iprawdziwq informacjg na lemat obszar6w swo,lego dzialania, kt6re sq istotne z punktu widzenia
budowania wysokiej iakosci partnerstwa i potrzeby budowania wza.jemnego zaufiania. lnformacja
powinna byc udost?pniana w dostosowanych formach zar6wno pod wzglQdem latwosci dost?Pu,
zrozumialej formy oraz adekwatnej kesci.
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Rozdzial 4.

Formy u6p6lpracy

Wsp6tpraca z Organrzacjami pzybiera formy finansowe i pozafinansowe.

Wsp6tpraca finansowa Gminy z Organizaciami prowadzona jest w formie wspierania lub powiezania
wykonania zada6 publicznych,

Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:

a) konsultowanie z Organizacjami projekt6w akt6\,t/ prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacji okreslonymi w Uchwale
Nr l)9138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z 'ad4 dzialalno5ci po2ytku Publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego iowolontariacie (t.j. Dz- U.22014rrtr 11182 p62n.

zm.), prqeK6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych
organizacji (Dz. Uz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. 15 lipca 2015 roku);

b) wzajemne informowanie sie o planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp6tdzialania w celu
zharmonizowania tych kierunkow;

c) mo2liwosC kozystania z infrastruKury obieK6w gminnych dla pzedsiewziec obeimuiqcych
zadania publiczne, realizowanych pzez Organizacje w ramach partnerstw z jednostkami
organizacyjnymi Gminy;

d) wsparcie infrastruKuralne organizacji popzez kozystanie z pomieszczei;

e) obejmowanie Honorowym Patronatem Bumistrza iniciatyw podejmowanych Pzez organizacje
pozazqdowe;

0 pzekazywanie material6w promocyjnych organizacjom pozarzqdowym;

g) budowanie i promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarzqdowych.

2. Zlec2/nie do realizacii zadai publicznych mo2e nastqpi6 w innym trybie niz otwarty konkurs ofert,
je2eli dane zadania mo2na realizowa6 efektlMniej w inny spos6b, okreslony w odrqbnych pzepisach,
w szczeg6lnosci poptzez zakup uslug na zasadach iw trybie okre6lonym w przepisach o zam6wieniach
publicznych, tzw. spolecznie odpowiedzialnych zam6wieniach publicznych.

3. Organizacje mogq z wlasnej inicjatywy zlo2ye wniosek o realizacjq zadania publicznego, zgodnie
z art. 12 Ustawy.

4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego zlozonej pzez organizacje pozazadowe,
Gmina mo2e zlecie tej organizacji z pominiqciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania publicznego
o charakteze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19a Ustawy.

5. Na podstawie wniosku o realizacjg zadania publicznego Gmina mo2e wsp6lnie z mieszka6cami
bezposrednio lub za posrednictwem organizacji pozazadowych realizowae inicjatywy lokalne zgodnie
z art. 19b Ustawy.

6. Zlecenie organizaqom pzez Gmine realizacji zadai publicznych mo2e mieC charaKer wieloletniej
wsp6hracy.

Rozdzial 5.

Priorytetowe zadania publiczne

Do prioMetowych zadai publicznych realizowanych w 2023 roku nale2q:

1. Zadania w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
a) organizacja pzedsiewziQc majqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym z terenu gminy (adlodajnia,
pomoc 2ywno6ciowa);
b) organizacja pzedsigwziqd majqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i naezbednego ubrania oraz
uslug opiekuiczych dla os6b bezdomnych z terenu gminy (dla bezdomnych mQzczyzn, kobiet oraz kobiet
z dzieimi) w formie schroniska dla bezdomnych, noclegowni. ogzewalni;
c) organizacia pzedsigwzige majqcych na celu Swiadczenie uslug opiekuiczych i specjalistycznych usfug

opiekuriczych w miejscu zamieszkania;
d) integracja spoleczna mieszkaicow gminy wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
w tym os6b starszych.

2. Zadania w zaklesie kultury sduki, ochrony d6br kultury i dziGdzictwa narodowGgo:
a) organizacja dla mieszkaicow gminy integracyinych imprez kulturalnych,

l.
1)

2)
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b) kultywo\rvanie tradycji regionalnych.

3. Zadania w zakresio ratownictwa i ochrony ludnoSci:
a) organizacja pzedsiQwzie6 i program6w w zaklesie pzygolowania m'lodziezy do zaPoznania sie
z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpozarowego i ochrony ludnosci pzed zagrozeniami pozarowymi.
Prowadzenie zajgc szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.;
b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony pzed zagrozeniami;
c) dzialania w zakresie ochrony zycia, zdrowia i mienia mieszkanc6w.

4. Zadania w zakresie Gkologii i ochrony zwierzqt olaz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego:
a) organizacja pzedsigwzig6 majqcych na celu ochrone dziedzictwa przyrodniczego;
b) organizacja pzedsigwzied proekologicznych, w tym zwiekszanie Swiadomosci ekologicznego stylu zycia;
c) organizacia pzedsi9wzieC majqcych na celu edukacje ekologicznq;
d) organizacja pzedsiewziec majqcych na celu pzeciwdzialania bezdomnosci zwiezql.

5. Zadania w zakresie dzialalnoSci na zecz organizacli pozarzqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art.3 ust,3,wzakresie okre6lonym w art,4 ust. 1 pkt 1-32a Ustawy:
a) pzekazanie Srodk6w organizac.iom na wklad wlasny do realizowanych poeK6w, programow
fl nansowanych z funduszy zewnetznych.

Rozdzial 6,

Tryb powotywania i zasady dzialania komisii konkunsorvych

do opiniowania ofert w otwartych konkutsach ofert.

1. Do oceny oferl zlo2onych pzez otganizaqe pozazqdowe powolane zostanq zatzqdzeniem Burmistza
komisre konkursowe.
2. W skhd komisji konkursowych wchodzq osoby wskazane ptzez otganizac,e pozazqdowe lub podmioty

wymienione w arl. 3 ust. 3 Ustawy.
3. Komisja konkursowa mo2e dziala6 bez udzialu os6b wskazanych pzez o'ganizacie pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, je2eli spelnione sq pzeslanki okreslone w art. 15 ust. 2da

Ustawy.
4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje pzewodniczqcy lub w pzypadku .iego nieobecnosci zastQpca
pzewodniczqcego.
5. Ocena proieK6w odbywa sie na podstawie kryteri6w oc€ny zawartych w warunkach konkursowych'
6. Komisja po dokonaniu oceny pzedstawia liste rankingowq ofert z pzyPisanq im ocenq punklowq

i propozycJq wysokosci pzyznania dotacji.
7. Ostatecznego wyboru najkozystnielszych ofert wraz z decylq o wysokosci kwoty pzyznanej dotac.li

dokonuje Burmistz.
8. W pzypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacje w wysokosci nizszei ni2 wnioskowana, jednak nie mniej

ni2 807o kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodniefi, kt6rych celem iest doprecyzowanie warunk6w
i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq obni2y6 wartosci merytorycznej projehu i ,ego
zalo2onych rezultat6w.

Rozdzial 7.

Spos6b oceny realizacji Programu

1. Burmistz pzedklada Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodnie z art.Sa ust.3 ustawy.
2. Sprawozdanie, o K6rym mo\,a w ust. 1 powinno zawiera6:

1) opis pzebiegu realizacji Programu,
2) informacj? o planowanych iwykorzystanych Srodkach finansowych z budzetu Gminy na poszczeg6lne

zadania,
3) miemiki efektywnosci:

a. wysokosc zaplanowanych, pzydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty;
b. liczba olei zb2onych 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 dziatalnoici statutowej organizacii pozazqdowych;
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g. alo6C zgl,oszonych i zrealizowanych wniosk6w o inicjat)rwe lokalnq;
h. wielkosC u{asnego finansowego i niefinanso^rego udzialu organizacji pozazadowych w realizacji
proiekt6w;
i. liczba zawadych um6w w formie wspierania i w formie powiezania;
j. liczba zawartych um6w w innych trybach np. tzw. malych grant6w;
k. wysokosc Srodk6w wydatkowanych w innych trybach np. trw. malych grantow;
l. liczba pzedsiqwziQd objetych Patronatem Burmistrza;
m. ilos6 os6b obietych poszczeg6lnymi projektami:
n. liczba organizacii biorqcych udzial po raz pierwszy;
o. ilos6 pzedsiewziee obietych pomocq pozafinansowq;
p. liczba wolontariuszy biorqcych udziat w realizacii zadai publicznych.

Rozdzial 8.

Okres realizacii Programu oraz wysokosc Srodk6w planowanych na jego realizacje

1. Realizacja programu nastapi w okresie od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

2. \^Jysokos6 Srodkdw finansowych planowanych na realizaciQ zadai publicznych okreSla
budzetowa na rck 2023 .
3. Na realizacje zadai w zakresie wspolpracy Gminy z organizacjami pozazqdowymi Planuje
'l 515 160,00 zl.

uchwala

siQ kwotQ

Rozdzlal 9.
lnformacia o sposobie twozenia Programu i przebiegu konsultacji

1. ProjeK Programu wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi na2023 tok powstal na bazie Programu
wsp6lpracy na 2022 rok.
2. Za paygotowanie proiektu Programu odPowiedzialny iest \ Jydzial Spraw Spolecznych.
3. W terminie od 27 pazdzie.nika 2022 roku do 10 listopada 2022 roku projekt Rocznego Programu Poddany
zostal konsultacjom spolecznym z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dziatalnosc po2ytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r-,

o dzial'alnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2 2022 t. poz. 1327 z p62n. zm.), w celu
poznania ich opinii zgodnie z Uchwalq Nr 1X138/15 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia
26 czerwca 2015 r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozylku
publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst iednolity Oz. U. 22014 t.,

poz. 1118 z g62n. zm.), projektow aK6w prawa mieiscowego w dziedzinach dotyczecych dzialalnoSci
statutowej tych organizacii (Dz. Uz. Woj. Sleskiego 220'15 t., poz. 3888).
4. W trakcie konsuttacji organizacje pozazqdowe wniosly/nie wniosly .............. uwag/ propozycji do projektu

Programu.
5. Sprawozdanie z konsultacji spolecznych opublikowano na stronie internetowej Gminy www.czerwionka-
leszczyny.pl oraz Biuletynie lnformacii Publicznej.

Rozdzial 10.
Postanowienia koicowe

1. Tryb postQpowania o udzielenie dotacri, spos6b jej rozliczenia oraz spos6b kontroli wykonania zleconego
dziatania okresli zazqdzenie Burmistza.
2. Do rozstzygniQc podeimowanych w trybie postgpowania konkursowego nie stosuje siq pzepis6w
Kodeksu PostQpowania AdministracyJnego.
3. Organizacje pozazqdowe realizujqc zlecrne przez Gming zadania Publiczne zobowiTane sq do
informowania o fakcie tinansowania lub wsp6lfinansowania z budzetu Gminy Czerwionka-Leszczyny
w publikacjach, materialach informacyjnych, w mediach, zobowiqzane sq r6wnie2 do zamieszczania
powy2szych informacji w miejscu .ealizaqi zadania w spos6b widoczny. Szczegolowe zasady okresla
umowa o rcalizacie zadania publicznego.
4. Spos6b postQpowania w sprawie zwrotu wyplaconych 5rodk6w linansowych przekazanych w formie
dotacji okresla art. 250-253 ustawy o finansach publicznych.
5. Szczeg6lowe zasady postgpowania w sprawie pzyznawania Patronat6w Honorowych okresla Regulamin
ptzyznawania Patronatu Honorowego Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zaiqcznik Nr 2
da Zarzqdzenia Nr 578/1 4
Burmistza Gminy i Miasta
Czenrriio nka- Leszczyrly
z dnia 20listopada 2014 r.

WZOR ZGIASZANIA OPINII, WNIOSKOW I UWAG DO PROJEKTU AKTU PRAWA

MIEJSCOWEGO W RAMACH PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOLECZNYGH

Czenruionka-Leszczyny, d n.

Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

ul. Farkowa I
44-230 Czerwion ka-Leszczy ny

Dotyczy: Konsultacji projektu uchwaly w sprawie

(tytul konsultowanego projektu uchwaty)

Nazwa organizacji/uprawnioneso podmiotu. 
;il;l;;;,r t;:i;;il ilii^.it..od.;il;;
o dzialalno$ci pa2ytku publicznego i wolontariacie
lt.j. Dz. U. z2O14r. poz. 1116 zp62n.zrn.l)

Lp.
Tre66/zapisy $ ... projektu

konsultowanej uchwalY

Opinie, wnioski i uwagioraz proponowane
zapisy zmian Projektu
konsultowanei uchwaiY

1

,,

.,

(podpis)


