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Zanqdzenie Nr Zg1l11
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszc zyny

z dnia 6 wze5nia 2A11 r.

w sprawie pnzeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz4dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnii ZOOS r.
o dzialalno6ci poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2OO3r, nr 96 poz.
873 z p62n. zm.) projektu Rocznego Programu Wspolpracy z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 usf, 3 ustawy z dnia
24 hrietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 22003 r. nr 96 poz. 873 zp62n. zm.) na 2012 rok.

Na podstawie:

art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj.
Dz. U. 22001r. Nr 142 po2.1591 zp62n. zm.),
art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20O3r. nr g6 poz. 873 z p62n. zm.)
w zwiqzku z S 3 i4 Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010 roku Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu
konsultowania z radq dzialalno6ci poZytku publicznego lub organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. nr gG poz. 873 z p62n. zm.) projekt6w ald6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno5ci statutowej tych
organizacji.

zarz4dzam, co nastqp uje :

s1
W cefu poznania opinii organizacji pozanqdowych i podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z p62n. zm.),
dzialalqcych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tym Gminnej
Rady Sportu w czq5ci dotyczqcej zada(t z zakresu kultury fizycznel i sportu,
oglaszam pzeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Rocznego
Programu Wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z p62n.
zm.) na 2Q12 rok.

s2
1. f nformacja o podjgtych konsultacjach, wraz z projektem Rocznego Programu

Wsp6lpracy na 2012 rok, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czenrionce-Leszczynach w dniu 7 wze6nia 2011 roku
w zaktadce .Aktualno6ci".



,) Termin wyrazenia opinii pzez organizacje pozarzqdowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno3ci pozytku
publicznego i o wolontariacie, wynosi 14 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konsultacjach oraz projektu Rocznego Programu wspotpracy na 2012 r.
poddanego konsultacjom na stronie internetowej Urzqdu Gminy i Miasta
w Czerwionce-Leszczynach.
fnformacja,wraz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej opublikowano
projekt Rocznego Programu Wspolpracy na 2012 rok, zostanie zamieszczona
r6wnie2 w formie obwieszczenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Gminy
i Miasta Czerwionk a-Leszczyny.
Projekt Rocznego Programu Wsp6lpracy na 2012 rok stanowi Zalqcznik do
n i n i ej sze g o Zarzqdzeni a.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Wsp6lpracy
na 2A12 rok odpowiedzialny jest V1/ydzial Rozwoju Gminy i Miasta w Czerwionce-
Leszczynach.
Konsultacje mogq miei formg:

a) w pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum 3 organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6d poZytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogA przybr ac formq bezpo6redniego otwartego spotkania,

b) wyrazenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2yc zgodnie z terminem
okre6lonym w ust. 2w Urzgdzie.

Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w ust. 2
aznacza akceptacjq przedstawionego projektu Rocznego Programu Wsp6lpracy
na 2012 rokz organizacjami pozarzqdov,/ymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z2OO3r. nr 96 poz.873 zpo2n. zm.)

s3
1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust, 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko

odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonaniezarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziafu Rozwoju Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

s5
Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem wydania.
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4.
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B URMISTRZ
GMINY i  MIASTA

Czerwlonka-Leszczyrry
Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 281 I 1 I
Burmistrza Gminy i Miasta
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 6 wrzeSnia 2Afi r.

ROCZNY PROGRAM WSP6LPRACY
GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCANY

z oRGANIZACJAM| POZARZADOV\'YM| O.RAZ tNNYMt PODMTOTAMI
P ROWADZACYM I DZTALALN OS C POZYTKU PU BLf CZN EGO

NA 2Ot2 ROK

Wstqp

Gelem gl6wnym Rocznego Programu Wsp6lpracy, zwanego dalej ,programem" jest
ksztaltowanie spoleczeristwa obywatelskiego i rozwiqzywanie problem6w spolecznych
w Srodowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa migdzy administracjq
sam o rz4dowq a o rga n izacj ami pozarzqdowym i :

1. Wszechstronny rozw6j Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
2. Integracja i wzrost poziomu aktywno6ci i SwiadomoSci spolecznej w5r6d mieszkafic6w,

poczucia odpowiedzialno5ci za wsp6lnotg lokalnq i regionalnq.
3. Wzrost znaczenia partner6w spolecznych w realizacji zadafi publicznych pzez samozqd

lokalny

Cel gt6wny zostanie osiqgniqty popzez realizacjg nastepujqcych cel6w szczeg6lowych, kt6rymi
s€t:

1. Integracja podmiot6w bran2owych realizujqcych r62ne inicjatywy w sfeze zadafi publicznych.
2. Poprawa jako5ci Zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkanc6w.
3. Wsparcie i wzmocnienie potencjafu organizacji pozazqdowych sluZqce ich rozwojowi

i lepszemu pzygotowaniu do wsp6fpracy z Gminq w zakresie realizacji zadafi publicznych
idla osiqgnigcia wa2nych cel6w spolecznych.
Efektywniejsze zarzqdzanie spolecznoSciami lokalnymi, poqzez rozpoznanie ich potzeb.
Odciqzenie i uzupelnianie dzialaf jednostek samozqdowych w zakresie, w jakim nie sq one
w stanie realizowad niekt6rych zadafi publicznych pzez wlasne struktury.
Efektywniejsze zaz4dzanie finansami samozqdu, przez dystrybuowanie Srodk6w z bud2etu
samozqdowego na realizacjg zadaft, realizacja zadafi publicznych taniej i bliZej
mieszkaf cow.
Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialafi na tzecz mieszkafc6w.
Prezentacja dorobku sektora pozazqdowego w Gminie i promowanie jego osiqgnig6.

Wy2ej wymienione cele nawiqzujq do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2007 - 2020, kt6re okre5lono w Zal4czniku do Uchwaly Nr XIV/118/07Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 wzesnia 2007 r., w sprawie pzyjecia ,,Strategii Rozwoju
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007 '2020".

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

1. Program poddany zostal konsultacjom z organizaciami pozaz4dowym w celu poznania ich
opinii, zgodnie z:

o Uchwalq Rady Miejskiej Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie okreSlenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z rad4 clziatalno6ci po2ytku publicznego lub
organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96
poz. 873 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno5ci statutowej tych organizacji,
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oraz Zarzqdzeniem Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 281/11 z dnia
6.09.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozaz4dowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z p62n. zm.) projektu
Rocznego Programu Wsp6lpracy na2012 rok.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny pzedloZy Radzie Miejskiej na sesji w paZdzierniku 2011 roku.

2. Program okreSla cele, zasady, formy wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzEdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi dziafalno5d pozytku
publicznego, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i3 Ustavty z 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96 Poz. 873 z p62niejszymi
zmianami).

3. Program pzedstawia priorytetowe obszary i zadania publiczne, ktore bgdq przedmiotem w/w.
wsp6lpracy, formy ich realizacji oraz planowanE na ich realizacjg wysokoSc Srodk6w
z budZetu Gminy i Miasta. Program okreSla r6wniez tryb powolywania i zasady dzialania
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

4. llekro6 w niniejszym Programie jest mowa o:

al Ustawie - rozumie siq pzez to ustawg z 24 kwietila 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96 Poz.873 z p62niejszymi zmianami);

bl organizacjach - rozumie sie pzez to organizacje pozarzqdowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy;

cl konkursie - rozumie sig pzez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. 11 ust.2
i art.12 oraz 13 Ustawy,

d/ dzialalnoSci po2ytku publicznego - nalezy pzez to rozumiec dzialalnoSd spolecznie
uZytecznq okreSlonq w art. 4 ustawy, prowadzonq przez oryanizacje pozazqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

el gminie -nale2y przezto rozumiec Gming iMiasto Czerwionka-Leszczyny,
f I dotacji - nalezy przez to rozumied dotacjq w rozumieniu art. 126, 127 i 251 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r.,  o f inansach publicznych (Dz.U. 22009 r. Nr 156, po2.1240),
gl zadaniach w obszarach wspolpracy - nale2y pnez to rozumied wybrane zadania z zakresu

zadafi wlasnych gminy, okreSlane corocznie w programie w celu powiezenia ich realizacji
w drodze konkursu - do realizacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom prowadzEcym
dzialalnoS6 po2ytku publicznego,

h/ wkladzie wlasnym finansowym nalezy przez to rozumiec niestanowiqce dotacji,
zaangaaowane w realizacjg zadania Srodki, ktorych dysponentem jest organizacja,

i/ niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat) - nale2y przez to rozumie6,
odpowiadajqce Swiadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane
ochotnicze i bez wynagrodzenia, Swiadczenie wolontariusza na zasadach okreSlonych
w ustawie,

j/ niefinansowym wkladzie wlasnym zeczowym - nale2y pzez to rozumied nie powodujqce
koszt6w finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby realizacji zadania,
zasoby Eeczowe organizacji lub partnera.

5. Obszar wspotpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjiobejmuje
w szczegolnoSci sferg zadah publicznych, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, bqdqcych
zadaniami wlasnymi gminy.

Rozdzial ll

Zasady wsp6lPracY

Program opiera siq na szeSciu podstawowych zasadach wsp6lpracy:
Zasada pomocniczoSci - oznacza,2e gmina udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym
w niezbqdnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspolnoty samozqdowej, a organizacje
zapewniajq ich wykonanie w sposob ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
Zasada suwerennosci stron - oznacza, 2e stosunki pomigdzy gminq a organizacjami
pozazqdowymi ksztaltowane sE z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale2noSci
swojej dziaialnoSci statutowej. Nie narzucaj4 sobie nawzajem zadafi, mogq natomiast
zglasia1 wzajemne propozycje i deklaracje, gotowoSd wysluchania propozycji drugiej strony.

1.

2.



3. Tasada partnerstwa - oznacza, 2e wsp6lpraca pomigdzy gminq a organizacjami
pozazqdowymi oparta jest na obop6lnych kozySciach, woli i chqci wzajemnych dzialafi,
wsp6tdiiataniu na'zecz rozwiqzywania lokalnych problem6w, m.in.: uczestnictwie organizacji
w rozeznawaniu i definiowaniu problem6w mieszkaric6w miasta, sugerowaniu zakresu
wsp6lpracy, proponowaniu sta ndard6w uslug Swiadczonych pzez organ izacje.

4. Tasada efektywnoSci - oznacza, 2e gmina udziela pomocy organizacjom pozazqdowym

w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych dzialari. a -Wzy zlecaniu
organizacjom pozaz4dowym zadafl publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego
sp-osobu 

-wykozystania 
Siodk6w publicznych, wsp6lnie dq2qc do osiqgnigcia mo2liwie

n aj I e pszych efe kt6w z re alizacii zadafi pu bl iczn ych, tj. :
w spos6b celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efekt6w z danYch naklad6w,
w spos6b umo2liwiajqcy terminowq realizacjq zadafi,

- w wysokoSci wynikajqcej zwczeSniei zaciqgnigtych zobowiqzaft.
5. Zasada uczciwej konkurencji - zar6wno wladze samozqdowe, jak i organizacje, w trakcie

udzielania dotacji oraz wydatkowania pzyznanych Srodk6w publicznych dzialalq zgodnie
z prawem idobrymiobyczajami, nie naruszajqc dobra wzajemnych dzialafi.

6. Zasada jawno$ci - procedury postgpowania pzy realizacji zadaf publicznych pzez
organizacje pozaz4dowe, spos6b udzielania oraz wykonania zadania sq jawne. Dotyczy to
wlzczeg6lno$ci udostgpniania organizacjom pzez gming, informacji o celach, kosztach
i efektach wsp6lpracy, a tak2e Srodkach finansowych zaplanowanych w budZecie gminy na
wsp6lpracA z organizacjami pozarzqdowymi oraz kryteriach oceny projekt6w. Zasada obliguje
r6wnie2 organizacje do udostgpniania gminie danych dotyczqcych struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie dziatalno6ci statutowej oraz sytuacji
finansowej.

Rozdzial lll
Formy wsP6lPracY

Wspolpraca z Oganizacjami pzybiera formy finansowe, pozafinansowe oraz patronat6w okreSlo-
nych w odrgbnych pzepisach.

1. Finansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:
al powierzanie wykonania zadari publicznych wrczzudzieleniem dotacjina finansowanie ich
realizacji,
b/ wspieranie wykonania zadafi publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,

2. Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy z Organizacjami:
a/ wsparcie merytoryczne i w miarg mo2liwo5ci infrastrukturalne Organizacji,
b/ prowadzenie iaktualizacja Wykazu Organizacjiwrazzbazqdanych na stronie intemetowej
Uzgdu,
c/ publikowanie waznych informacji dotyczqcych dzialafi podejmowanych przez gminq i org+
nizacje pozarzqdowe na stronie internetowej gminy orazw prasie lokalnej,
dlw zaleano5ci od potzeb twozenie i praca wsp6lnych zespol6w bran2owych o charakteze
inicjatywnym, doradczym i opiniujqcym,
el organizowanie spotkari, narad i szkolefi dla Organizacji oraz skladanie Burmistaowi bie2q-
cej informacji nt. wsp6lpracy z Organizacjami,
fl przekazywanie pzez Organizacje dodatkowych informacjidot. ich dzialalnoSci,
g/ pomoc w nawiqzywaniu kontakt6w iwsp6fprucy z innymi organizacjami, w tym w miarg
mo2liwo5ci z zagranicy,
h/ konsultowanie z Organizacjami projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach doty-
czqcych dzialalno6ci statutowej tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacji okreSlonymi
w Uchwale Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach Nr U585110 z dnia 28 maja 2010 r.
i/ mo2liwo56 udostgpnienia na preferencyjnych warunkach obiekt6w gminnych dla pzedsig-
wzi gd obejm ujqcych zadania publiczn e real izowa ny ch przez Orga nizacje,
j/ wspieranie organizacji po2ytku publicznego w realizacji kampanii informacyjno - promocyj-
nej slu2qcej pozyskiwaniu Srodk6w w ramach mechanizmu 1olo,
k/ wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dzialalno6ci i wsp6ldziaNania w celu
zharmonizowania tych kierunk6w.

3. Powiezanie mo2e nastqpid w innym trybie ni2 otwarty konkurs ofert, je2eli dane zadania mo2na
realizowa6 efektywniej w inny sposob okre5lony w odrgbnych pzepisach, w szczeg6lno5ci po-



przez zakup uslug na zasadach i w trybie okre6lonym w pzepisach o zam6wieniach publicznych,
pzy por6wnywalno5cimetod kalkulacjikosZ6w oraz por6wnywalno5ciopodatkowania.

4. Organizacje mogq z wlasnej inicjatywy zto2yf ofertg realizacji zadafi publicznych, zgodnie z art. 12
Ustawy.

5. Na wniosek Organizacji Gmina mo2e zlecid tej Organizacji z pominigciem otwartego konkunsu
ofert, realizacjq zadania publicznego o charakteze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art.19 a
Ustawy.

Rozdzial lV

Pzedmiot i zakres wsp6lpracy.

l. Pzedmiotem wsp6lpracy Gminy i Miasta z Organizacjamijest realizacja zadafi publicznych,
o kt6rych mowa w art. 4 ust.1 Ustawy, a stanowiqcych zadania wlasne gminy.

2. Wykaz planowanych zadaf publicznych na 2012 rok, opracowany zostal we wspolpracy i po
pzeprowadzeniu konsultacji z Organizacjamioraz na podstawie wcze3niejszych doSwiadczefi
wsp6lpracy. Priorytetowe zdania publiczne zawarte sq w rozdziale V.

3. WysokoS6 Srodk6w pzeznaczonych na realizacjg zadafi publicznych objqtych niniejszym
programem okre6la sig na poziomie co najmniej 115 000,00 zl. Kwota ta mo2e ulec zmianie .
Ostatecznq wysoko6d Srodk6w pneznaczonych na realizacjg programu okreSli Uchwala
Bud2etowa na 2012 rok.

4. Dotacje, o kt6rych mowa w ust. 2, nie mogq by6 wykozystane na:
a/ pzeclsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z budZetu gminy lub jej funduszy celowych na
podstawie pzepis6w szczeg6lnych,
b/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcze5niej pzedsigwzigd oraz refundacje koszt6w,
c/ fi nansowanie zadaf inwestycyjnych,
di zakup grunt6w,
e/ dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dziaNalno66 po2ytku publicznego,
f/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, dzialalno6d politycznq,
g/ pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania.

5. Dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizacjg zadari publicznych, odbywa sie
w trybie otwartego konkursu ofert.

6. Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglosi otwarte konkursy ofert na dotacje
z bud2etu gminy, na realizacjg zadafi w danym obszaze, z wyl4czeniem zlecania
i powiezaniazadafi w innym trybie pzewidzianym w odrqbnych pzepisach.

7. Tryb przyznawania dotacji, spos6b jej rozliczenia oraz spos6b kontroli i oceny wykonania
zadafi zleconych do realizacji organizacjom pozazqdowym i podmiotom prowadzqcym
dzialalno56 po2ytku publicznego okre6la ustawa.

8. Wzory dokument6w zwiqzanych z realizaqqprogramu okre6la Rozporzqdzenie Ministra Pracy
iPolityki Spofecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzofu oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25).

g. Pzyznanie ctotacji ma miejsce tylko w pzypadku wniesienia przez organizacjg nie mniej ni2
20 % wkladu wlasnego: finansowego.

10. Organizacja ubiegajqca sig o realizacjg zadania publicznego jest zobowiqzany do zapoznania
sig i pzestzegania Zarzqdzenia Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dotyczqcego zasad pzyznawania i rozliczania dotacji.

11. Do oceny ofert zlo2onych w ramach ogloszonego konkursu Burmistz Gminy i Miasta
Gzerwion ka-Leszczyny powoluje Komisjq Kon ku rsowq.

RozdzialV

Wykaz planowanych do realizacji zadafi publicznych w roku 2012.

Gmina i Miasta Czerwionka-Leszczyny zleca do realizacji organizacjom pozazqdowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z p62n. zm.) w formie wspierania
nastqpujqce zadania publiczne:



1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a/ organizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i mlodzie2y,
poqzez realizacjg zadafi z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w uzale2nieri, na
zecz propagowania tze2wego stylu 2ycia
b/ dzialania integrujqce psychoprofilaktykg z aktywno6ciq sportowq w ramach pozalekcyjnych
zajgd sportowych objgtych programami opiekuriczo-wychowawczymi i socjoterapeutycznymi,
w powiqzaniu z FunduszemZ,$96, Sportowych dla uczni6w.
Zadania realizowane w ramach tych dzialafl musz€l by6 zgodne z zadaniami okre6lonymi
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na 2012 r.

2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kuftury i dziedzictwa narodowego:
a/ organizacja dla mieszkafic6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych o charakteze
regionalnym
b/ organizacja Srodowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkaflc6w gminy.

3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:
a/ organizacja pzedsigwzigi i program6w w zakresie pzygotowania mlodzie2y do
zapoznania sig z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpo2arowego i ochrony ludnoSci pzed
zagro2eniamipoZarowymi. Prowadzenie zajg6 szkoleniowych w tym zakresie, zawod6w itp.

4. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a/ organizacja imprez w zakresie kultury tizycznej dla mieszkafcow gminy, zar6wno na
terenie gminy, jak i poza jej granicami,
b/ organizacja turniej6w i zawod6w rekreacyjnych dla mieszkafic6w gminy.

5. Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:
a/ organizacja pzedsigwzig6 majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu gminy,
b/ organizacja program6w majqcych na celu wyr6wnywanie szans rodzin i os6b bgdqcych
w trudnej sytuacji 2yciowej popzez udzielanie pomocy w rozwiqzywaniu problem6w.

Pzedstawiony katalog priorytetowych zadafi przeznaczonych do realizacji w 2012 roku
nie wylqcza mo2liwo6ci wspierania lub powiezenia podmiotom programu innych zadafi
pozostajqcych w zakresie zadaf publicznych gminy okre6lonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z p62n.
zm.).

Rozdzial Vl

Tryb powollnlranie i zasady dzialania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Komisje konkursowe powofywane sq przez Burmislza Gminy iMiasla Czerwionka-Leszczyny
w celu opiniowania ofert z{ozonych pzez Organizacje w ramach ogloszonych pzez Gming
na podstawie Ustawy otwartych konkurs6w ofert.
W sktad komisji konkursowych wejd4 pzedstawiciele organizacji pozazqdowych oraz
podmiot6w wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z p62n. zm.), powoNani
spo6r6d os6b znajdujqcych sig na li6cie utwozonej zgodnie z Zazqdzeniem Burmistza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 260/10 zdnia 1 wze5nia 2010 roku.
W pracach Komisji Konkursowej mogq uczestniczy6 tak2e, z glosem doradczym, osoby
posiadajqce specjalistyczna wiedzg w dziedzinie obejmujqcej zakres zadafi publicznych,
kt6rych konkurs dotyczy.
Komisje Konkursowq powoluje Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze
zanqdzenia po uplywie terminu do skladania ofert, z uwzglgdnieniem ust. 2.
Pzewodniczqcego komisji konkursowej wyznacza Burmistz w zarzqdzeniu o powoNaniu
komisji konkursowej sposr6d czlonk6w komisji bqdqcych pzedstawicielami organu
wykonawczego gminy.

1 .

4.

5.



6. Komisja konkurcowa dokumentuje swojq prace w formie pisemnej zgodnie z ogloszonymi
warunkami konkursu.

7. Pzewodniczqcy zwoluje pierwsze posiedzenie komisji w celu;
a/ odebrania od czlonk6w komisji konkursowej o5wiadczei, 2e nie sq cztonkami organizacji,
kt6ra zto2yNa ofertg konkurcow€1,
bl zapoznania czbnk6w komisji z wykazem zlo2onych ofert,
c/ opracowania kryteri6w punktowych oceny zlo2onych ofert w poszczeg6lnych obszarach,
d/ ustalenia pozqdku dalszych prac Komisji.

8. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert
i pzedstawia je w formie listy ocenionych ofert z pzypisanq im ocenq punktowq i propozycjq
wysokoSci przyznania dotacji. Propozycje wysoko5ci przyznanej dotacji przewodniczqcy
komisji pzed klad a Bu rm islzowi.

9. Ostatecznego wyboru najkozystniejszych ofert wraz z decylqo wysokoSci kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Burmistz.

10. W pzypadku, kiedy organizacje otzymaly dotacjg w wysoko5ci nizszej ni2 wnioskowana,
dokonuje sig uzgodniefi, kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji
zadania. Strong samozqdowq reprezentuje pzewodniczqcy komisji, dziafajqcy w zgodzie
z zaleceniami idecyzjq Burmistza.

Rozdzial Vll

Ocena realizacji programu ispos6b tworzenia kolejnych rocznych program6w

1. Burmistz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powiezonego
Organizacji na zasadach okreSlonych w ustawie.

2. Mierniki efektywno3ci programu sq oparte na informacjach dotyczqcych jego realizacji w ciqgu
ostatniego roku, a w ocenie realizacji programu wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi
stosowane bgd4 nastgpujqce kryteria:

o wysokoSd zaplanowanych Srodkdw w uchwale budZetowej,
. wysoko6d pzydzielonych i pzekazanych dotacji,
r nierozdysponowana kwota dotacji,
o kwota rozliczonych dotacji w formie zestawienia,
o kwota niewykozystanych dotacji- zwroty,
. wielko56 wlasnego finansowego i niefinansowego udziafu oqanizacji pozazqdowych

w realizacjip@ekt6w,
og6lna I iczba orga n izacji skladajqcych oferty,
llezba zlo2onych ofert,
liczba odzuconych ofert,
liczba zawartych um6w,
iloS6 os6b obj gtych poszczeg6l nymi projekta mi,
ocena stopnia realizacji zakladanych rezultat6w zadafi pzedstawionych w sktadanych przez
stowa zyszenia ofertach,
problemy we wsp6lpracy z organizacjami pozazqdowymi, np. wydane decyzje Burmistza
o zwrot dotacji wykozystanych niezgodnie z pzeznaczeniem, wezwania Komisji o zlo2enie
sprawozdan ia I ub uzu pelnienie nieprawidlowo5ci w sprawozdaniach,
pozafinansowa pomoc, w tym pzekazane lokale na preferencyjnych warunkach lub wynajem,
szkolenia, i lo56 os6b uczestn iczqcych, warto56 bezplatnych szko lei,
ilo56 pzeprowadzonych kontroli w miejscu reallzacji zadania.
liczba wolontariuszy biorqcych udziaN w realizacji zadafi publicznych

Sprawozdanie z realizacji programu w oparciu o wymienione wy2ej kryteria nale2y
pzedstawi6 Radzie Miejskiej i zamie6ci6 w BIP w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Rozdzial Vlll
Postanowien ia koricowe

Realizacja programu nastqpi w okresie od 1.01.2012 roku do 31J22012 r.
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