
B~RiSIRZ ZAW I CHOS TU 

INFORMACJA 

Burmistrz Zawichost informuje , i2 projekt uchwafy w sprawie uchwalenia 

Program Wspófpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarzdowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzcymi dziatalnok po±ytku publicznego na rok 2020 

poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzcymi dziafaInoá po±ytku publicznego na rok 2020 

zgodnie z Zarzdzeniem Nr 184/2019 Burmistrza Zawichostu z dnia 

21 padziernika 2019 roku 

Projekt konsultowany bdzie w okresie od 21.10.2019r. do 05.11.2019 r. 

Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji mo±na przesta6 drog 

pocztowq , zto 2y6 na pimie bezporednia w pokoju nr 10 

Urzdu Miasta i Gminy Zawichost , lub przesta za porednictwem poczty 

elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu 

w BIP 
( 
e-mail:urzad@zawichost.pl)  

BURMISTRZ 

mgr 



- PROJEKT - 	 Uchwafa Nr . 

Rady Miejskiej Zawichost 

z dnia ..............roku 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspótpracy Gminy Zawichost z organizacjami 

pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziatalnok poytku publicznego 

na rok 2020. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pó±n. zm. ) I art.5a ust.1 I ust.4 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatanoci po±ytku publicznego i o wolontariacie 

tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póin. zm .) - Rada Miejska Zawichost uchwala 

co nastpuje 

1. 

Uchwala Roczny Program Wspófpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarzdowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnok poytku publicznego w 2020 roku 

stanowicy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§2.  

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Zawichostu 

§3.  

Uchwafa wchodzi w ±ycie z dniem podjcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwaty Nr ................. 

Rady Miejskiej Zawichost 

zdnia ...........................roku 

Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki wtadz Gminy wobec organizacji 

pozarzdowych i innych podmiotów prowadzcych dzialalnok pozytku publicznego. 

Ma ona na celu zapewnienie tym organizacjom poprawy warunków ich funkcjonowania oraz 

wspieranie zbieznych z samorzqdowymi I ich wiasnych inicjatyw realizowanych na terenie 

Gminy. 
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PROJ EKT 

PROGRAM WSPOtPRACY GMINY ZAWICHOST 
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA ROK 2020 

Rozdziat 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Ilekro6 w niniejszym ,,Programie wspófpracy Gminy Zawichost z organizacjami 

pozarzqdowymi na rok 2020, zwanym dalej ,,Programem" , jest mowa 0: 

1) ustawie - nale±y przez to rozumieé ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziataInoci po±ytku publicznego I o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz.688 z pón. zm .); 

2) ustawie o pomocy spotecznej - nale±y przez to rozumie6 ustawq z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy spot ecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z pón. zm .); 

3) organizacjach pozarzqdowych 	- nale±y przez to rozumie6 organizacje 

pozarzdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne , o których mowa 

w art. 3 ust. 2 I 3 ustawy; 

4) konkursie ofert - nale±y przez to rozumieé realizacjq zadania publicznego drogq 

jego ziecenia organizacji pozarzdowej wybranej na zasadach okreJonych 
w ustawie ,a przypadku zadania w zakresie pomocy spotecznej - organizacji 

pozarzdowej wybranej na zasadach okreIonych w ustawie o pomocy spotecznej; 

5) zakupie ustug - naIey to rozumie6 realizacjq zadania publicznego poprzez jego 

ziecenie organizacji pozarzdowej tub innemu podmiotowi wybranym w trybie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieri publicznych (tj. Dz. U. 2019r. 

poz.1843 z pón.zm.); 
6) Pro gramie Profilaktyki i Rozwiqzywania Prob/emów Alkoholowych oraz /nnych 

uzaleznier - nale±y przez to rozumie6 uchwalany corocznie przez Radq Miejska 
w Zawichocie - dokument programowy , o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy 

z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trze±woci I przeciwdziataniu 

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z pó±n. zm.), oraz w art.10 ustawy 

z dnia 29 Iipca 2005 r. a przeciwdziataniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz.852 z pón. zm .). 

2. Ustanowiony Program jest wyrazem polityki wtadz Gminy Zawichost wobec 

organizacji pozarzdowych zmierzajcej do zapewnienia im moIiwoci dziatania 

na terenie Gminy Zawichost. 

3. Program obejmuje wsp6tpracq z tymi organizacjami pozarzqdowymi , które dziatajq 

na rzecz Gminy Zawichost I jej mieszkarców. 



Rozdziat 2. 
Cel gtówny I cele szczegófowe programu 

1. Celem gtównym programu wspófpracy Gminy Zawichost z organizacjami 

pozarzdowymi jest ksztattowanie demokratycznego tadu spofecznego 

w grodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiqdzy administracj 
publiczn, a organizacjami pozarzdowymi. 

2. Celami szczegófowymi niniejszego program sq: 

1) urzeczywistnienie zasady pomocniczoci oraz umacnianie uprawnie6 
obywateli i ich wspólnot; 

2) ksztattowanie demokratycznego tadu spofecznego w grodowisku lokalnym, 

poprzez budowanie partnerstwa pomidzy administracjq publicznq, 

a organizacjami pozarzdowymi; 

3) zwikszenie aktywnoci mieszkariców Gminy Zawichost , stu±cej 

pefniejszemu zaspokajaniu potrzeb; 

4) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujqcych 

na rzecz spoIecznoci lokalnych; 

5) umacnianie w wiadomoci spoecznej poczucia odpowiedziaInoci za siebie, 

swoje otoczenie I lokainq wspóInot; 

6) integracjq podmiotów realizujqcych zadania publiczne; 

7) zwiqkszenie wpfywu sektora organizacji pozarzdowych na kreowanie zadari 

I celów polityki spotecznej w Gminie Zawichost; 

8) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu grodk6w pochodzcych z Unii Europejskiej 

lub innych ir6del zewntrznych , na realizacjq zadari wtasnych Gminy 

Zawichost. 

Rozdziat 3. 
Zasady wspótpracy 

Wspó{praca z organizacjami pozarzqdowymi oparta jest na zasadach: 

1) Pomocniczoci - powierzenia lub wspieranie realizacji zadar wtasnych gminy 

organizacjom pozarzdowym oraz innym podmiotom, które zapewniajq ich 

wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny I terminowy. 

2) Suwerennoci stron- wspótpraca z zachowaniem autonomil partnerów 

z mo±Iiwociq zgtaszania propozycji I deklaracji oraz zachowanie otwartoci 
na propozycje drugiej strony. 

3) Partnerstwa - dobrowolna wspófpraca równorzdnych dia siebie podmiotów 

w rozwizywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiganiu razem 

wytyczonych celów. 

4) Efektywnoé - wspólne dzenie do osignicia mo±Iiwie najlepszych efektów 

realizacji zadari publicznych 



5) Uczciwej konkurencji - równy dostp do informacji w zakresie wykonywanych 
dziafari zarOwno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz stosowanie 

tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych dziaari i podejmowaniu 

decyzji odnonie ich finansowania. 

6) Jawnoci - wszystkie mo±Iiwoci wspófpracy gminy z organizacjami 

pozarzqdowymi sq powszechnie wiadome I dostpne oraz jasne I zrozumiate 

w zakresie stosowanych procedur. 

Rozdziat 4. 

Zakres przedmiotowy 

W roku 2020 do obszarów wspótpracy midzy Gminq Zawichost a organizacjami 

pozarzdowymi nale2ed bqdq nastpujce sfery zadari publicznych: 

1) pomoc spoteczna; 

2) promocja I ochrona zdrowia; 

3) ochrona przyrody i rodowiska; 

4) kultura fizyczna, sport I rekreacja; 

5) kultura I sztuka; 

6) bezpieczerstwo publiczne; 

Rozdzial 5. 

Formy wspólpracy 

Wtadze Gminy Zawichost podejmujq wspófpracQ z organizacjami pozarzqdowymi 

w formie: 

1) wspótpracy finansowej - drogq ziecenia organizacjom pozarzdowym realizacji 

zada6 publicznych Gminy Zawichost w trybie konkursu ofert , albo zakupu 
u stu g; 

2) wspófpracy pozafinansowej - poprzez: 

a) wzajemne informowanie siq o planowanych kierunkach dziataInoci 

I realizowanych zadaniach, 

b) konsultowanie z organizacjami pozarzdowymi projektów aktów 

normatywnych dotyczqcych sfer wspótpracy poprzez udostpnianie 
projektów tych aktów, 

c) promowanie I udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku 

organizacji pozarzdowych, 

d) udostpnianie na preferencyjnych warunkach lokali , sal konferencyjnych 

i sprztu technicznego w celu realizacji zadari organizacji pozarzqdowych, 

e) udzielanie 	pomocy 	w 	nawiqzywaniu 	wspófpracy 	regionalnej, 

ponadregionalnej z partnerami o podobnym profilu dzialania. 



Rozdzial 6. 

Priorytetowe zadania publiczne 

Na rok 2020 ustala siq zadania priorytetowe gminy, które bdq zecone do realizacji 

uprawnionym podmiotom. 

1. W obszarze pomocy spofecznej planuje siq wspótprace z organizacjami 

pozarzdowymi w zakresie: 

a) pomoc mieszkaricom Gminy Zawichost znajdujcym siq w trudnej sytuacji 

yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

b) podejmowanie dziafari prowadzcych do petnego uczestnictwa osób 

niepetnosprawnych w ±yciu spotecznoci Iokalnej i wyrównywanie ich szans 

w szczegoInoci w zakresie samodzielnego i aktywnego ±ycia , edukacji 

I zatrudnienia, 

c) usprawnienie systemu pomocy osobom znajdujcym siq w sytuacji 

kryzysowej, 

d) wspomaganie wolontariatu, 

e) tworzenie warunków dia rozwoju aktywnoci I samodzieInoci osób starszych, 

w szczegóInoci wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób, 

f) organizowanie pomocy osobom bezdomnym i osobom zagroonym 

wykluczeniem spotecznym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomnoci, 

anga±owanie osób wykluczonych spotecznie do poprawy swojej sytuacji, 

g) aktywizacja osób pozostajqcych bez pracy, 

h) organizowanie pomocy ofiarom katastrof I kIsk, 

I) wspomaganie aktywnoci mieszkariców na rzecz poprawy jakoci zycia 

w gminie Zawichost, 

j) wszechstronne wspomaganie rodzin, 

Do ziecenia realizacji zadarI, o których mowa w ust.1 stosuje siq przepisy ustawy 

o pomocy spotecznej. 

2. W obszarze promocji I ochrony zdrowia planuje siq wspótprace z organizacjami 

pozarzqdowymi w zakresie: 

a) organizowania I prowadzenia na terenie szkót programów profitaktycznych 

dia dzieci I mtodziezy, a takze ich rodziców, w tym indywidualne konsultacje, 

b) organizowania konkursów o tematyce antyalkoholowej I antynarkotykowej, 

c) przeprowadzania prelekcji o tematyce uzaleznieri w placówkach 

owiatowych, 

d) podniesienia poziomu wiedzy spoteczeristwa na temat problemów zwizanych 

z uiywaniem rodków psychoaktywnych I mo±Iiwoci zapobiegania zjawisku, 

e) rozpowszechniania broszur, ulotek, plakatów w placówkach owiatowych, 

wietIicach rodowiskowych prowadzqcych dziatalnok profiIaktyczn, 

f) wspóludziatu w tworzeniu wszelkiego rodzaju grup wsparcia dia ofiar 

przemocy w rodzinie, w szczegóInoci dia wspótmat±onków osób 

uzale±nionych 



Zadana okreIone w ust.2 sq równolegle zadaniami Program Profilaktyki 

I Rozwiqzywania Probtemów Alkoholowych oraz Innych UzaIenieri. 

3. W obszarze ochrony przyrody I grodowiska planuje siq wspótprace z organizacjami 
pozarzqdowymi w zakresie: 

1) edukacji ekologicznej poprzez: 

a) opracowywanie propagujqcych miejsca przyrodniczo cenne - folderów, 

broszur dydaktycznych I popularno-naukowych, 

b) projektowanie I wykonawstwo kie±ek dydaktycznych na terenach 

zie I onych 

c) organizowanie wystaw, w szczegóInoci bdqcych efektem zajq6 z dzieémi 

i mtodzie±q ( np. fotografia przyrodnicza), 

2) ksztattowania ,,pro rodowiskowych" postaw mieszkariców Gminy Zawichost 

poprzez: 

a) upowszechnianie zagadnie6 ksztattowania I ochrony grodowiska, 

b) prowadzenie dziatari propagujqcych alternatywne dia samochodu grodki 

komunikacji, 

3) ochrony zwierzqt poprzez: 

a) organizowanie konkursów I wystaw popularyzujqcych zagadnienia ochrony 

zwierzqt, w szczegóInoci zwierzqt domowych, 

b) podejmowanie dziafañ majqcych na celu przeciwdziatania bezdomnoci 

zwierzqt. 

4. W 	obszarze kultury fizycznej , sportu I rekreacji planuje siq wspótprac 

z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie: 

a) wspieranie dziatañ na rzecz rozwoju sportu I rekreacji mieszkanców Gminy 

w tym osób niepetnosprawnych, 

b) tworzenie warunków pozwalajqcych na osiqgnicie wysokiego poziomu 

sportowego , zwlaszcza w rywalizacji sportowej dzieci I mfodzie±y, 

c) organizowanie I prowadzenie zajq6 sportowych, 

d) organizowanie obozów szkoleniowo-sportowych, 

e) wspieranie organizacji imprez I widowisk sportowych, 

f) wspieranie dziatati majqcych na celu Iepsze i petniejsze wykorzystanie 
walorów sportowych, rekreacyjnych I krajoznawczych rzeki Wisfy, 

g) wspieranie organizacji imprez krajoznawczych na terenie Gminy. 

5. W obszarze kultury I sztuki planuje siq wsp6tpracq z organizacjami 

pozarzqdowymi w zakresie: 

a) ochrony dObr kultury I tradycji, dbatoci o zachowanie I wzbogacanie zbiorów 

kulturowych, 

b) wspieranie wydawnictw niskonakiadowych, tematycznie zwiqzanych z Gminq 

Zawichost, 

c) upowszechniania wiedzy o dziejach I kulturze naszego regionu, 

ci) upowszechniania muzyki rozrywkowej I Iudowej, 

e) organizacji konkursu fotograficznego np."Moja gmina", 

f) organizacji konkursu np. "plener malarski" 



g) upamitniania miejsc pamici narodowej oraz pielQgnowania poIskoci 
I tradycji narodowej, 

h) przygotowania programu imprez artystycznych w ramach tradycyjnie 

organizowanego wita ,,Wianki 2020" oraz Do±ynek Gminnych, 

6. W obszarze bezpieczeóstwa publicznego planuje siq wspófprace z organizacjami 
pozarzqdowymi w zakresie upowszechniania wiedzy I umiejtnoci na rzecz 

ratownictwa I ochrony Iudnoci poprzez: 

a) propagowanie dziafaInoci OSP i szkolenie Mfodzieowych Dru±yn 
Po±arniczych, 

b) zapewnienie bezpieczeristwa I zabezpieczania medycznego podczas imprez 

masowych, 

c) naukq udzielania pomocy przedmedycznej, 

d) organizacjq spotkari dia najmfodszych na temat bezpieczeristwa w szkole 

I gospodarstwie domowym, 

7. W obszarze dziafaInoci wspomagajqcej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsibiorczoci 

8. W obszarze dziathInoci wspomagajqcej rozwój wspólnot I spofecznoci Iokalnej 

wspieranie dziafari realizowanych przez tokalne spofecznoci. 

9. W obszarze dziafaInoci wspomagajcej nauki, szkolnictwa wy±szego, edukacji, 

owiaty I wychowania planuje siq wspOfpracQ z organizacjami pozarzqdowymi 

w zakresie: 

a) prowadzenia alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci I mfodzie±y, 

b) podnoszenie poziomu wiedzy I umiejQtnoci mieszkariców Gminy 

w szczegótnoci dzieci I mtodzie±y, 

c) popularyzacja tradycji narodowych I patriotyzum, 

d) wzmacnianie tozsamoci tokatnej i regionalnej, 

e) rozwój demokracji, propagowanie wotnoci I praw czfowieka, 

f) wspomaganie dziafari popuIaryzujcych szczególne osiqgniçcia mieszkañców 

Gminy Zawichost w ró±nych dziedzinach, 

g) wspieranie dziatari na rzecz integracji europejskiej , w tym upowszechnianie 

wiedzy o funkcjonowaniu Unli Europejskiej, 

h) organizowanie czasu wotnego dzieci i mTodzie±y, 

Rozdzial 7. 
Okres realizacji Programu 

Program obowizuje w roku bud±etowym 2020. 

Rozdzial 8. 
Sposób realizacji Programu 

1. Referat tub stanowisko merytoryczne przygotowuje projekt Programu 

na nastQpny rok najpóniej do dnia uchwalenia budzetu. 

2. Rada Miejska i jej Komisje - w zakresie wytyczania potityki spotecznej i finansowej 

Gminy oraz priorytetów w sferze wspótpracy z organizacjami pozarzdowymi. 



3. Burmistrz Zawichostu - w zakresie bieqcej wspófpracy z organizacjami , a w 

szczegóInoci 

a. ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizacjq zadar publicznych gminy 

oraz powolania komisji konkursowych, 

b. wybierania 	najkorzystniejszych 	ofert 	realizacji 	zadar'i 	publicznych 

na podstawie rekomendacji komisji konkursowej. 

4. Wzory dokumentów zwizanych z realizacjq Program okreIa Rozporzqdzenie 

Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Po±ytku Publicznego z dnia 24 padziernika 

2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru ofert I uproszczonego wzoru 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.poz.2055 z pón. zm .). 

5. Przy zlecaniu zadari finansowych dotacjq udzielanq organizacji pozarzdowej 

wybranej w trybie konkursu ofert, zakiada si, ze w umowach dotyczqcych 2020 

roku rozliczenia zadah zieconych nie bdq dokonywane poprzez wykazywanie 

wydatków na: 

1. zakupy inwestycyjne, 

2. zakup gruntów, budynków lub lokali oraz remonty budynków lub lokali, 

3. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarzqdowej, 

4. dziatalnok gospodarcza, 

5. dziafalnok poIityczn. 

Rozdzial 9. 

Wysokok grodk6w przeznaczonych na realizacjq Programu 

1. Wysoko 	rodków na realizacjç zadari zieconych okreIi Rada Miejska w uchwale 

bud±etowej na 2020 . Planowanq kwotq na zadania publiczne jest 34 000,00 zt., 

aczkolwiek kwota ta moze ulec zmianie w trakcie uchwalania bud±etu lub 

w trakcie roku budzetowego. 

2. Wysokok grodk6w na poszczególne zadania po±ytku publicznego okreIa uchwala 

bud±etowa Gminy Zawichost. 

3. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadari prowadzonych 

przez organizacje pozarzdowe nastpi p0 uchwaleniu bud±etu gminy na dany 

ro k. 

Rozdzial 10. 

Sposób oceny i realizacji Program 

Za wskanik efektywnoci realizacji Program w roku 2020 przyjmuje si: 

1. liczbq ofert z{ozonych w otwartych konkursach ofert, 

2. liczbq zawartych umów na realizacjq zadania publicznego, 

3.liczbq otwartych konkursów ofert, 

4.Iiczbq matych dotacji, 

5mysokok kwot udzielonych dotacji na realizacjQ zadari publicznych: 

a. w trybie otwartych konkursów ofert, 



b. w trybie mafych dotacji, 

c. w innych trybach , anizeli wynikajce z ustawy 0 dziafaInoci poytku publicznego 

I o wolontariacie. 

Rozdziat 11. 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

Referat lub stanowisko merytoryczne przygotowuje projekt Programu na nastpny 

rok najpóniej do dnia uchwalenia buthetu. 

Projekt Programu poddawany jest konsultacjom spofecznym zgodnie z Uchwafq 
Nr 11/6/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 06.12.2010 r. w sprawie szczegó{owego 

sposobu konsultowania z rada dziafaInoci po±ytku publicznego lub organizacjami 

pozarzdowymi I podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dziafaInoci po±ytku publicznego I o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoci statutowej tych organizacji. 

Konsultacje uznaje siq wane bez wzgIdu na liczbQ podmiotów biorqcych udziaf 

w konsultacjach 

Projekt Programu zamieszcza siq na stronie BIP Urzdu Miasta I Gminy Zawichost. 

Organizacje pozarzdowe majq moIiwoé zgtaszania uwag I opinhi co do Projektu 

Programu , przesta6 je mozna drogq pocztow, zto2yd na pimie bezporednio 

w Sekretariacie Urzdu Miasta I Gminy lub przesfa za porednictwem poczty 

elektronicznej w terminie 14 dni. 

Rada Miejska Zawichost po konsultacjach spo{ecznych uchwala Program wspótpracy 

do dnia 30 listopada roku poprzedzajqcego okres obowiqzywania programu. 

Rozdzial 12. 

Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert. 

Komisje Konkursowq powotuje Burmistrz przed ogtoszeniem konkursu odrqbnym 
zarzdzeniem. 

W pracach Komisji mogq uczestniczy6 takze, z glosem doradczym, osoby posiadajqce 

specjalistycznq wiedzq w dziedzinie obejmujqcej zakres dziatari publicznych, których 

dotyczy konkurs, jednakze bez udziafu oferentów. 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji , a w przypadku jego nieobecnoch 

wyznaczony przez niego Cztonek Komisji. 

Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogtoszeniu 

konkursowym. 
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq o wysokoci 

przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz. 

Do zadar Komisji na/e2y w szczególnogci: 
1. Ocena ofert pod wzgIdem formalnym, 

3. Ocena merytoryczna ofert z uwzgIdnieniem: 



> mo±Iiwoci realizacji zadania przez organizacjq pozarzqdowq oraz podmioty 

wymienione w art.3.ust.3 ustawy, 

przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania, 

wysoko 	rodków pubicznych przeznaczonych na realizacje zadania, 

planowanego przez oferentOw udziatu §rodk6w wasnych lub rodków 

pochodzcych z innych ±ródef na realizacjq zadania publicznego, 

planowanego przez oferentów wkfadu osobowego lub rzeczowego w tym 

wiadczenia wolontariuszy I pracy spotecznej czfonków, 

analizy I oceny realizacji zieconych zadafi publicznych w przypadku 

oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali ziecone zadania 

publiczne, uwzgIdniajc ich rzetelnok oraz sposób rozliczenia otrzymanych 

na ten cel rodków. 

4. Sporzdzenie protokotu z przebiegu prac Komisji. 

Rozdziat 13. 

Postanowienia korIcowe 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie stosuje siq przepisy ustawy 

o dziafaInoci po±ytku publicznego I o wolontariacie , ustawy Kodeks Cywilny, ustawy 

o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zam6wieh publicznych. 
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