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Preambua

Wieloletni program wsppracy Gminy azy z organizacjami pozarzdowymi ma suy zrwnowaonemu
rozwojowi Gminy azy jako gminy obywateli, w tym rozwoju aktywnie uczestniczcych, tworzcych solidarne
spoeczestwo, podejmujcych dziaania na rzecz wspólnot lokalnych, samoorganizujcych si
w formalnych i nieformalnych strukturach i wspólnie z samorzdem podejmujcych dziaania zmierzajce ku
realizacji celów razem nakrelonych i opartych o wspólne wartoci.
Rozdzia 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Ilekro w niniejszym programie jest mowa o:
1) Ustawie – naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o
wolontariacie (j.t.: Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536, z pn. zm.),
2) Z adaniach publicznych – naley przez to rozumie zadania okrelone w art. 4 ustawy,
3) Organizacjach – naley przez to rozumie organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie,
4) Programie – naley przez to rozumie „Wieloletni program wsppracy Gminy azy z organizacjami
pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016” (j.t.: Dz. U. z 2010r., nr 234, poz.
1536, z pn. zm.),
5) Gminie – naley przez to rozumie Gmin azy,
6) Radzie – naley przez to rozumie Rad Miejsk w azach,
7) Burmistrzu – naley przez to rozumie Burmistrza az,
8) Dotacjach – naley przez to rozumie rodki finansowe z budetu Gminy azy przekazywane na podstawie
przepisów,
9) Konkursie – naley przez to rozumie otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych Gminy azy,
ogaszany przez Burmistrza az,
2. Program obejmuje wspprac Gminy azy z organizacjami dziaajcymi na rzecz Gminy azy i jej
mieszkacw.
3. Program stworzono we wsppracy z organizacjami pozarzdowymi w ramach konsultacji spoecznych.
Rozdzia 2.
Cel gwny i cele szczegowe programu
§ 2.
1. Celem gwnym Programu jest zaspokajanie potrzeb spoecznych mieszkacw Gminy oraz wzmocnienie
rozwoju spoeczestwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomidzy Gmin
a organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.
2. Celami szczegowymi Programu s:
1) poprawa jakoci ycia mieszkacw Gminy poprzez peniejsze zaspokojenie ich potrzeb,
2) racjonalne wykorzystanie publicznych rodkw finansowych,
3) otwarcie na innowacyjno i konkurencyjno w wykonywaniu zada publicznych,
4) podniesienie efektywnoci i skutecznoci dziaa w sferze wykonywania zada publicznych,
5) integracja podmiotów realizujcych zadania publiczne,

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: A7437AB4-9AEA-4EF8-92DC-8890CED13223. Podpisany
Strona 2

6) wzmocnienie potencjau organizacji oraz rozwój wolontariatu,
7) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osigni,
8) ksztatowanie postaw obywatelskich,
9) zwikszenie aktywnoci spoecznoci lokalnych.
Rozdzia 3.
Zasady wsppracy
§ 3.
Wsppraca Gminy azy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy odbywa si na zasadach pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej
konkurencji oraz jawnoci:
1) Zasada pomocniczoci – zgodnie z ktr Gmina uznaje prawo organizacji pozarzdowych do samodzielnego
definiowania i rozwizywania problemów, w tym nalecych take do sfery zada publicznych i w takim
zakresie
wsppracuje
z tymi
organizacjami,
a take
wspiera
ich
dziaalno
i umoliwia realizacj zada publicznych na zasadach i w formie okrelonych przez ustaw. Zasada ta
oznacza uporzdkowanie wzajemnych relacji oraz podziau zada midzy sektorem publicznych,
a sektorem obywatelskim;
2) Zasada suwerennoci stron – zgodnie z ktr Gmina respektuje odrbno i suwerenno zorganizowanych
wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwizywania problemów i zada,
w tym nalecych take do sfery zada publicznych;
3) Zasada partnerstwa – co oznacza, e organizacje pozarzdowe, na zasadach i w formie okrelonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikajcym z odrbnych przepisów, uczestnicz w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów spoecznych i zada, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich rozwizywania
oraz wykonywaniu zada publicznych;
4) Zasada efektywnoci – w myl której organy Gminy, wykorzystuj wspprac z organizacjami
pozarzdowymi do efektywnej realizacji zada spoeczno - ekonomicznych, przestrzegajc zasad uczciwej
konkurencji. Zasada ta respektowana bdzie tak na etapie wyboru podmiotu wykonujcego zadanie publiczne
(w tym przy zlecaniu organizacji pozarzdowej) jak rwnie na etapie kontroli i nadzoru nad jego
wykonaniem;
5) Zasada uczciwej konkurencji – umoliwienie konkurencji pomidzy organizacjami pozarzdowymi
a jednostkami publicznymi, które mog wystpowa o dotacje na równych prawach;
6) Zasada jawnoci – zgodnie z ktr organy Gminy udostpniaj organizacjom pozarzdowym informacje
o zamiarach i celach realizowanych i rodkach przeznaczonych na realizacj zada publicznych, w których
moliwa jest wsppraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zada publicznych ju
prowadzonych przez jednostki podlege lub nadzorowane przez organy Gminy azy wraz z informacj
o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby moliwe byo ich porównanie z kosztami realizacji
analogicznych zada przez inne instytucje i osoby.
Rozdzia 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4.
Przedmiotem wsppracy wadz samorzdowych z organizacjami pozarzdowymi jest:
- realizacja zada publicznych Gminy okrelonych w ustawach, w zakresie odpowiadajcym jej zadaniom
wasnym,
- konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia,
- wspieranie dziaa realizujcych zapisy Strategii Rozwoju Gminy azy, Strategii Rozwizywania Problemów
Spoecznych Gminy azy,
- podwyszanie efektywnoci dziaa kierowanych do mieszkacw Gminy.
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Rozdzia 5.
Formy wsppracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dziaalnoci
poytku publicznego i o wolontariacie
§ 5.
Wsppraca Gminy azy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy, moe przybiera formy finansowe i pozafinansowe.
§ 6.
Wsppraca o charakterze finansowym, pomidzy Gmin azy a organizacjami pozarzdowymi, moe by
prowadzona w szczeglnoci poprzez:
1) Zlecanie organizacjom pozarzdowym realizacji zada publicznych na zasadach okrelonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w formie:
a) powierzania wykonywania zada publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
b) wspierania wykonywania zada publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Organizacje pozarzdowe mog zoy wniosek na realizacj zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym w trybie, o którym mowa w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.
3) Organizacje pozarzdowe mog z wasnej inicjatywy zoy wniosek o realizacj zadania publicznego zgodnie
z art. 12 ustawy.
4) Umow o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okrelonych w ustawie.
§ 7.
Wsppraca o charakterze pozafinansowym, pomidzy Gmin azy a organizacjami pozarzdowymi, moe by
prowadzona w szczeglnoci poprzez:
1) Wzajemne
informowanie
si
o planowanych
kierunkach
w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczeglnoci poprzez:

dziaalnoci

i wspdziaanie

a) publikowanie wanych informacji na stronie internetowej Gminy azy;
b) przekazywanie przez organizacje pozarzdowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach
sfery publicznej;
c) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej w azach oraz jej Komisji,
na których dyskutowane bd projekty uchwa odnoszcych si do zagadnie dotyczcych dziaalnoci tych
organizacji.
2) Konsultowanie z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji,
w celu uzyskania ich opinii.
3) Tworzenie wspólnych zespow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zoonych z przedstawicieli
organizacji pozarzdowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli waciwych
organów administracji samorzdowej.
4) Oddelegowanie pracowników, uyczenie sprztu, komputera, telefonu, dostpu do Internetu, bezpatne
udostpnienie sal Urzdu itp.
5) Otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorzdu.
6) Koordynowanie i prowadzenie wspólnych dziaa i przedsiwzi (np. wspólne organizowanie konferencji czy
wsppraca przy wiadczeniu konkretnych usug na rzecz spoecznoci lokalnej).
7) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarzdowe rodkw finansowych z innych rde ni
budet Gminy.
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8) Udzielanie pomocy w nawizywaniu kontaktów z organizacjami spoecznymi i instytucjami samorzdowymi
miast partnerskich.
9) Wspólne rozpoznawanie potrzeb spoecznoci lokalnej i wspólne planowanie dziaa sucych zaspokojeniu
tych potrzeb.
10) Udzielenie organizacjom pozarzdowym pomocy w pozyskaniu lokalu na prowadzenie dziaalnoci
statutowej.
11) Promowanie przez Gmin azy dziaalnoci organizacji.
12) Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarzdowych.
13) Wspieranie akcji promujcej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom
poytku publicznego.
14) Udzielanie rekomendacji organizacjom wsppracujcym z Gmin, które ubiegaj si o rodki finansowe
z innych rde.
15) Objcie patronatem Burmistrza az imprez i przedsiwzi realizowanych przez organizacje.
Rozdzia 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 8.
Wsppraca Gminy azy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy dotyczy wycznie realizacji zada okrelonych w art. 4 ust. 1 ustawy dziaalnoci poytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadajcym zadaniom wasnym gminy.
§ 9.
Gmina azy jako priorytetowe ustala nastpujce obszary obejmujce zadania publiczne, które mog by
zlecane do realizacji organizacjom prowadzcym dziaalno statutow w danej dziedzinie:
1. Obszar przeciwdziaania patologiom spoecznym i uzalenieniom:
1.1. Aktywizacja rodowisk lokalnych na rzecz integracji spoecznej osób uzalenionych i ich rodzin,
1.2. Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osób uzalenionych od alkoholu,
1.3.
Dziaalno
profilaktyczna
w zakresie
rozwizywania
i przeciwdziaania narkomanii skierowana do dzieci, modziey i ich rodzin,

problemów

alkoholowych

1.4. Szkolenia z zakresu przeciwdziaania narkomanii dla rnych grup zawodowych stykajcych si
z problemem narkomanii,
1.5. Dziaania postterapeutyczne dla osób dorosych po zakoczonej terapii,
1.6. Wspieranie inicjatyw w obszarze zwikszenia aktywnoci na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu
spoecznemu.
2. Obszar ochrony i promocji zdrowia, pomocy spoecznej i polityki spoecznej:
2.1. Dziaania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS skierowane do dzieci i modziey i ich

rodzin,

2.2. Prowadzenie edukacji, rehabilitacji, integracji ze rodowiskiem dla osób niepenosprawnych
i chorych,
2.3. Podejmowanie przedsiwzi przeamujcych izolacj spoeczn osób niepenosprawnych
w szczeglnoci poprzez uczestnictwo w programach integracyjnych, edukacyjnych,
sportowo rekreacyjnych,
2.4. Prowadzenie akcji i programów informacyjnych celem zwikszenia wiadomoci w zakresie
koniecznoci prowadzenia zdrowego stylu ycia,
2.5. Organizacja „Wigilii” dla najuboszych, samotnych mieszkacw Gminy azy,
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2.6. wiadczenie opieki i usug pielgniarsko – pielgnacyjnych na rzecz
i niepenosprawnych na terenie Gminy azy.

osób chorych, starszych

3. Obszar kultury fizycznej, turystyki i rekreacji:
3.1. Organizacja przedsiwzi i programów w zakresie usportowienia dzieci i modziey poprzez
prowadzenie zaj w rnych dyscyplinach sportu,
3.2. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i modziey w ramach rnych
akcji,
3.3. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkacw gminy,
3.4. Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zaj szkoleniowych
dla dzieci, modziey i osób niepenosprawnych.
4. Obszar kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
4.1. Organizacja i wdraanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów
obejmujcych rne obszary kultury,
4.2. Organizacja
niepenosprawnych,

integracyjnych

imprez

kulturalnych

dla

dorosych,

dzieci,

modziey

i osób

4.3. Organizowanie tematycznych spotka, uroczystoci dla rodowisk weteranów i kombatantów,
4.4. Organizowanie przedsiwzi edukacyjnych, kulturalnych i spoecznych, w tym wystaw, konferencji
oraz wydawanie publikacji o charakterze regionalnym,
4.5. Kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.
5. Obszar ochrony rodowiska, ekologii – w tym ochrony zwierzt i dziedzictwa przyrodniczego :
5.1. Realizacja dziaa majcych na celu ochron przyrody i ochron zwierzt,
5.2. Edukacja ekologiczna dla dzieci, modziey i dorosych w zakresie:
a) segregacji odpadów,
b) ksztatowania postaw ekologicznych (prowadzenie warsztatów, szkole, seminariów, konferencji, zaj
edukacyjnych o tematyce ekologicznej).
6. Obszar aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzgldnieniem:
6.1. Inicjowanie i promowanie dziaa na rzecz rozwoju przedsibiorczoci i aktywizacji mieszkacw,
6.2. Organizowanie szkole, konferencji, spotka seminaryjnych kreujcych przedsibiorczo.
6.3. Organizowania i upowszechniania wolontariatu.
7. Obszar wspierania rozwoju spoecznoci lokalnej ze szczególnym uwzgldnieniem:
7.1. Wspierania partnerstw o charakterze lokalnym,
7.2. Organizacji lokalnych imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym.
Rozdzia 7.
Okres realizacji programu
§ 10.
1. „Wieloletni program wsppracy Gminy azy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2014-2016” bdzie realizowany od stycznia 2014r. do grudnia 2016r.
2. Termin realizacji poszczególnych zada okrelony bdzie w warunkach otwartego konkursu ofert na
realizacj zada Gminy w latach 2014, 2015 i 2016.
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Rozdzia 8.
Sposób realizacji programu
§ 11.
Cele i priorytety zawarte w programie bd realizowane przez:
1. Rad Miejsk w azach oraz jej Komisje – wytyczanie kierunków dziaa i wsppracy Gminy
z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy.
2. Burmistrza az w zakresie:
- podejmowanie decyzji o kierunkach
wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy,

wsppracy

z organizacjami

pozarzdowymi

oraz

podmiotami

- dysponowanie rodkami na ten cel w ramach budetu Gminy,
- ogaszanie otwartych konkursów ofert na realizacj zada publicznych,
- patronat nad akcjami, przedsiwziciami organizowanymi przez organizacje pozarzdowe,
3. Komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizacj zada Gminy
przez organizacje pozarzdowe.
4. Wydziay Urzdu Miejskiego oraz samodzielne stanowiska w zakresie:
- biece kontakty z organizacjami pozarzdowymi,
- przygotowywanie projektu Programu,
- przygotowywanie i publikowanie ogosze o otwartych konkursach ofert na realizacj zada publicznych,
- organizowanie komisji konkursowych,
- publikacja wyników konkursów ofert,
- pomoc w realizacji zada publicznych przez organizacje pozarzdowe,
- spotkania informacyjne i konsultacyjne z organizacjami pozarzdowymi.
5. Organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie:
- zoenie wniosku na realizacj zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie,
o którym mowa w art. 19 a ust. 1 ustawy,
- zoenie z wasnej inicjatywy wniosku o realizacj zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy,
- zoenie wniosku o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach okrelonych w art.
19b-19h ustawy,
- udzia w pracach komisji konkursowych,
- udzia w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych,
- realizacja zada wasnych Gminy.
Rozdzia 9.
Wysoko rodkw przeznaczanych na realizacj programu
§ 12.
Na realizacj zada publicznych objtych niniejszym Programem przeznacza si nastpujce rodki:
1) w 2014 r. w wysokoci 93.500 z,
2) w 2015 r. w wysokoci 93 500 z,
3) w 2016 r. w wysokoci 93 500 z.
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Rozdzia 10.
Sposób oceny realizacji programu
§ 13.
Burmistrz az dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego organizacji
pozarzdowej na zasadach okrelonych w ustawie.
§ 14.
1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane dziaania majce na celu ocen
realizacji wykonania Programu.
2. Celem ewaluacji bdzie ocena wpywu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.
3. Ustala si nastpujce wskaniki niezbdne do oceny realizacji Programu:
- liczba ogoszonych otwartych konkursów ofert,
- liczba ofert zoonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
- liczba zawartych umów na realizacj zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
- liczba umów, które nie zostay zrealizowane lub zostay rozwizane przez Gmin z przyczyn zalenych od
organizacji,
- liczbie beneficjentów biorcych udzia w zadaniu publicznym,
- wysoko kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
- wysoko rodkw finansowych zaangaowanych przez organizacje pozarzdowe w realizacj zada
publicznych ujtych w Programie.
- liczba ofert wspólnych zoonych przez organizacje,
- liczba organizacji pozarzdowych i innych podmiotów biorcych udzia w realizacji Programu,
- liczba osób zaangaowanych w realizacj Programu,
- wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj Programu,
- liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Rad, konsultowanych przez organizacje,
- liczba spotka z przedstawicielami organizacji.
§ 15.
Burmistrz az skada Radzie Miejskiej w azach sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dnia
30 kwietnia nastpnego roku.
Rozdzia 11.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 16.
Program zosta opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarzdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w sposób okrelony w Uchwale Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej
w azach z dnia 17 wrzenia 2010r. w sprawie: okrelenia sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku
publicznego i o wolontariacie lub rad dziaalnoci poytku publicznego, aktów prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej.
§ 17.
Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji zosta zamieszczony na stronie
internetowej Gminy pod adresem www.lazy.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej,
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Rozdzia 12.
Tryb powoywania i zasady dziaania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 18.
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy Burmistrz az ogaszajc otwarty konkurs ofert, w celu opiniowania
zoonych ofert powouje Komisj Konkursow, zwan dalej „Komisj”, w szecioosobowym skadzie:
- Przewodniczcy – Sekretarz Gminy azy
- Czonkowie :
a) dwóch przedstawicieli waciwej ze wzgldu na zadania konkursowe jednostki organizacyjnej, komórki Urzdu
Miejskiego w azach,
b) trzech przedstawicieli organizacji pozarzdowych, wybranych spord przedstawicieli organizacji
pozarzdowych, z wyczeniem osób reprezentujcych organizacje pozarzdowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy biorce udzia w konkursie.
2. Przewodniczcy
Komisji
moe
zaprosi
do
prac
w Komisji
z gosem
doradczym,
osob bd osoby posiadajce specjalistyczn wiedz w dziedzinie obejmujcej zakres zada publicznych, których
konkurs dotyczy.
§ 19.
1. Burmistrz az po ogoszeniu otwartego konkursu ofert, ogasza w drodze zarzdzenia nabór na trzech
czonkw Komisji Konkursowej spord przedstawicieli organizacji pozarzdowychoraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Ogoszenie zamieszcza si na okres 7 dni, na stronie internetowej www.lazy.pl , w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogosze w Urzdzie Miejskim w azach.
3. Organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogoszenia, mog zwrci si z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na list czonkw
Komisji Konkursowej. Wniosek powinien zawiera informacje:
- dane organizacji zgaszajcej kandydata,
- dane osobowe, adres i telefon kontaktowy kandydata,
- uzasadnienie jego wyboru,
- zgoda kandydata na wpisanie na list,
- zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych,
- wniosek powinien by podpisany przez upowanionych przedstawicieli organizacji pozarzdowej.
4. Spord zgoszonych kandydatów Burmistrz az powouje czonkw Komisji konkursowej.
5. W przypadku braku zgosze kandydatów przez organizacje pozarzdowe na czonkw Komisji, Burmistrz
az ma prawo zaproponowa 3 przedstawicieli z organizacji pozarzdowych i podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy.
§ 20.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknitych, bez udziau oferentów.
2. Posiedzenia Komisji zwouje i prowadzi Przewodniczcy, a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony
przez Przewodniczcego czonek Komisji.
3. Do wanoci obrad Komisji niezbdna jest obecno co najmniej 50% skadu jej czonkw.
4. Przewodniczcy i czonkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu si z wykazem
zoonych ofert, skadaj owiadczenia, e nie pozostaj w stosunku prawnym lub faktycznym
z podmiotami biorcymi udzia w konkursie, który moe budzi uzasadnion wtpliwo co do bezstronnoci
podczas oceniania ofert.
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5. Z tytuu pracy w Komisji jej czonkowie nie otrzymuj wynagrodzenia.
§ 21.
1. Do zada Komisji naley stwierdzenie prawidowoci ogoszenia konkursu.
2. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla kadego zadania konkursowego.
3. Kad ofert pod wzgldem formalnym i merytorycznym ocenia kady czonek Komisji.
4. W pierwszej kolejnoci oferty ocenia si pod wzgldem formalnym. Oferty nie speniajce wymogów
formalnych s odrzucane.
5. Nastpnie oferty ocenia si pod wzgldem merytorycznym.
6. Punktacja kocowa danej oferty jest redni obliczon z punktów cznych wystawionych przez osoby
oceniajce ofert.
7. Komisja konkursowa tworzy list wyników konkursu ofert, oddzielnie dla kadego zadania albo dziaania
(jeli w konkursie zadania dzieli si na dziaania), porzdkujc oferty wedug uzyskanej sumy punktów kocowych
– od najwyszych do najniszych. Lista stanowi podstaw do przyznania dotacji.
8. Z prac Komisji sporzdza si protok, który podpisuje Przewodniczcy i wszyscy czonkowie Komisji
obecni na posiedzeniach.
9. Protok z prac Komisji powinien zawiera informacje:
1) Nazw i adres organizatora konkursu.
2) Stwierdzenie prawidowoci ogoszenia konkursowego.
3) Imiona i nazwiska czonkw Komisji Konkursowej.
4) Liczb zgoszonych ofert.
5) Wskazanie wanych ofert.
6) Wskazanie odrzuconych ofert, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.
7) Wskazanie iloci punktów przyznanych ofertom, w oparciu o kryteria zamieszczone w ogoszeniu
konkursowym.
8) Wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo stwierdzenie, e adna ze zoonych ofert nie zostaa
przyjta.
9) Wskazanie propozycji kwot dotacji.
10) Ewentualne odrbne stanowisko czonka Komisji Konkursowej.
11) Informacj o odczytaniu protokou.
12) Podpisy wszystkich czonkw Komisji.
10. Przewodniczcy Komisji przedstawia Burmistrzowi az wyniki konkursu oraz propozycje kwot dotacji.
11. Wyniki konkursu s zatwierdzane przez Burmistrza az.
12. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierajce nazw oferenta, nazw zadania publicznego, wysoko
przyznanych rodkw publicznych, liczb uzyskanych punktów ogasza si niezwocznie w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) siedzibie organu ogaszajcego konkurs,
3) na stronie internetowej www.lazy.pl .
13. Kady ma prawo wgldu do dokumentacji pracy komisji konkursowej.
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Rozdzia 13.
Postanowienia kocowe
§ 22.
Zmiany niniejszego Programu wymagaj formy przyjtej jak dla jego uchwalenia.
§ 23.
Program ma charakter otwarty, zakada
i doskonalenia tych, które ju zostay okrelone.

moliwo

uwzgldnienia

nowych

form

wsppracy

§ 24.
Wnioski i propozycje dotyczce funkcjonowania Programu, organizacje pozarzdowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mog w trakcie realizacji Programu, skada do Urzdu Miejskiego
w azach.
§ 25.
Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej Programu i po zebraniu uwag o jego realizacji,
przygotowywany bdzie kolejny Program.
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