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 UCHWAŁA NR ..../17 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia ........2017 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 

5a ust. l Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948; z 2017 r. poz. 573), Rada Miejska w 

Działoszynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, o treści zgodnej z 

Załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik do Uchwały Nr......   

Rady Miejskiej w Działoszynie 

za dnia ............   

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), dalej zwana również Ustawą, w art. 

5a ust. 1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, dalej zwanych również Podmiotami 

Programu. Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Działoszyn poprzez 

możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie 

skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy 

wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Program Współpracy określa obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań                      

i współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje 

priorytety oraz rodzaj udzielanego przez gminę wsparcia organizacjom pozarządowym, które 

będą realizowane  na podstawie partnerskich relacji.  

Obszar aktywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego odzwierciedla potrzeby społeczności lokalnej, a utworzony 

program umożliwia rozwinięcie zakresu działań organizacji, zapewni im wsparcie,                               

które jest podstawą do realizacji podejmowanych działań. Przyczyni się to do poprawy 

jakości życia mieszkańców Gminy Działoszyn oraz do lepszego rozpoznawania 

 i zaspokajania, w skuteczny i efektywny sposób, potrzeb społecznych. 

Ważnym elementem współpracy jest wzajemne pozyskiwanie informacji, opinii i 

uwag w zakresie podejmowanych przedsięwzięć. Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi staje się kluczowym instrumentem tworzącym warunki do wzajemnego 

czerpania z doświadczeń lat poprzednich, co pozwoli na zwiększenie skuteczności                           

i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.  

Treść niniejszego dokumentu została skonsultowana i wypracowana w oparciu o 

wzajemną współpracę realizowaną na podstawie obowiązujących w ostatnich okresach 

programach. 
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Rozdział I 

Cele Programu 

 

§ 1. Celem głównym współpracy Miasta i Gminy Działoszyn  z organizacjami jest 

budowanie kapitału społecznego i partnerskich relacji między samorządem  

a zorganizowanymi grupami mieszkańców, które pozwolą na zaspokajanie ich potrzeb oraz 

przyczynią się do skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów lokalnych poprzez 

aktywność obywatelską.  

§ 2. Celami szczegółowymi współpracy są: 

1) podnoszenie standardów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; 

2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców; 

3) wykorzystanie możliwości i potencjału organizacji pozarządowych; 

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 

5) efektywne i racjonalne wykorzystanie środków publicznych; 

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

Rozdział II 

Zasady współpracy 

 

§ 3. Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy opiera się na zasadach: 

1) zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,  

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a 

organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny  

i terminowy; 

2) zasada suwerenności stron – władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie 

nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne 

propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony; 

3) zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami 

pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, 

współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie 

organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Miasta i Gminy 
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Działoszyn, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług 

świadczonych przez organizacje; 

4) zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym               

w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również 

w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne, wspólnie dążą do osiągnięcia 

możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj.: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  

z danych nakładów, 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

c) w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 

5) zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak  

i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków 

publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra 

wzajemnych działań; 

6) zasada jawności –  procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy 

to w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę, informacji o celach, 

kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w 

budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny 

projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych 

dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie 

działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 

 

Rozdział III 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 4. Współpraca z Podmiotami Programu obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych 

w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących 

zadaniami własnymi gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 
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Rozdział IV 

Formy współpracy 

 

§ 5. 1. Współpraca Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, będzie realizowana w następujących 

formach: 

1) zlecenie Podmiotom Programu realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie 

wykonywania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 Ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;  

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych                

z przedstawicieli Podmiotów Programu oraz przedstawicieli właściwych organów 

administracji publicznej; 

5) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych; 

6) przesyłaniu organizacjom pozarządowym (w miarę posiadanej wiedzy) informacji nt. 

możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł;  

7) promowaniu przez Miasto i Gminę Działoszyn działalności organizacji pozarządowych i 

pomocy w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku. 

2. W okresie, na który przyznana zostanie dotacja wskazana w ust. 1 pkt 1, 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy są zobowiązane 

do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania 

przez Miasto i Gminę Działoszyn. 

 

 

Rozdział V 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 6. Do priorytetów zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 

prewencji schorzeń cywilizacyjnych należą: 
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1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie: 

a) realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii dla Miasta i Gminy Działoszyn, 

b) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków, 

c) udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

d) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu – członków 

stowarzyszeń i ich rodzin wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych 

skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących                  

z choroby oraz ich małżonków, 

e) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                          

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                             

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

f) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności, 

g) doskonalenie umiejętności osób zawodowo i społecznie zajmujących się 

rozwiązywaniem lokalnych problemów alkoholowych, 

h) wspieranie działań profilaktycznych (akcje, występy, festyny plenerowe), skierowanych 

do mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn, 

i) nadzór nad przestrzeganiem zasad obrotu napojami alkoholowymi; 

2) wspieranie działań polegających na wszechstronnej opiece medycznej, psychologicznej, 

duchowej i socjalnej osób znajdujących się w terminalnym okresie choroby oraz opieka 

nad ich rodzinami; 

3) wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia, w tym świadczenia zdrowotne dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn, szczególnie w zakresie leczenia chorób układu 

krążenia; 
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4) prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej w zakresie zapobiegania chorobom 

układu krążenia i nowotworowym dla mieszkańców miasta i gminy; 

5) organizowanie konkursów wiedzy, konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży 

mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości 

zdrowotnej; 

6) promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa; 

7) wspieranie działań podejmowanych w celu zwiększenia zbiorowej i indywidualnej 

odpowiedzialności za zdrowie; 

8) współorganizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych na rzecz lokalnej społeczności; 

9) organizacja zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży; 

10)  krzewienie idei honorowego krwiodawstwa. 

 

§ 7. Do priorytetów zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych należą: 

1) działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 

a) rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

b) działalność opiekuńczo-wychowawcza, 

c) organizacja imprez integracyjnych; 

2) działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych: wspieranie organizacji imprez 

integracyjnych; 

3) kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności; 

4) usuwanie barier architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się;  

5) zapewnienie konsultacji społecznej w zakresie wszelkich działań dotyczących osób 

niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną 

reprezentacją stanowiska; 

6) podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw; 

7) eliminacja zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są 

przyczyną ich społecznej alienacji.  

 

§ 8. Do priorytetów zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji należą: 

1) organizowanie masowych imprez kulturalnych o charakterze festynów; 
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2) zabezpieczenie potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez : 

a) organizowanie warsztatów tematycznych (plastyka, muzyka, taniec, fotografika), 

b) prowadzenie stałych form pracy w zakresie plastyki, muzyki, tańca, teatru itp.; 

3) organizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich, muzycznych, spotkań teatralnych, 

spotkań z twórcami kultury, festiwali, wystaw itp.; 

4) upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa; 

5) wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, 

służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców; 

6) organizowanie imprez kulturalnych mających na celu promocję Miasta i Gminy 

Działoszyn; 

7) lokalne inicjatywy artystyczne i kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Gminy; 

8) wzbogacenie życia kulturalnego Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

§ 9. Do priorytetów zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego należą: 

1) rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży - happeningi ekologiczne połączone 

z sadzeniem drzew i krzewów; 

2) przybliżanie problematyki ochrony środowiska: 

a) organizowanie konkursów ekologicznych (m. in. fotograficzny, plastyczny) i olimpiad 

przyrodniczo-ekologicznych ( opisowe-prace pisemne, wiedza-odpowiedź ustna, testy), 

b) zaangażowanie dzieci i młodzieży w akcję popularyzującą problemy ochrony środowiska 

np.: “Sprzątanie Świata”, “Dni Ziemi” itp.; 

3) promowanie obcowania z przyrodą jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu: 

a) biegi przyrodnicze (np. Ścieżkami Załęczańskiego Parku Krajobrazowego), 

b) rajdy piesze, rowerowe i inne, 

c) projektowanie i wykonanie ścieżek dydaktycznych na terenach zieleni i w lasach;  

4) poznawanie pomników przyrody zlokalizowanych w gminie Działoszyn - wycieczki i 

warsztaty przyrodniczo-krajoznawcze; 

5) propagowanie tematyki ekologicznej wśród dzieci i młodzieży m. in. poprzez materiały 

dydaktyczno – informacyjne z tego zakresu tj.: plakaty, kalendarze, książki i broszury, 

kasety wideo itp.; 

6) popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Miasta i Gminy Działoszyn; 
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7) opracowywanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę ekologiczną; 

8) wspieranie działań zmierzających do recyklingu i odzysku odpadów. 

§ 10. Do priorytetów zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom społecznym należą: 

1) propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w szkołach, w drodze do szkoły oraz powrotach do 

domu, eliminacja przemocy wśród dzieci i młodzieży; 

3) kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności wspólnego działania 

dla poprawy bezpieczeństwa i wykrywania przestępstw; 

4) zapobieganie patologiom społecznym i demoralizacji nieletnich, w celu zmniejszenia 

przyczyn popełniania przestępstw; 

5) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. 

 

Rozdział VI 

Okres realizacji Programu 

 

§ 11. Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, będzie realizowany od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

Rozdział VII 

Sposób realizacji Programu 

 

§ 12. Program będzie realizowany poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert; 

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji; 

3) udzielanie wsparcia merytorycznego przez pracowników Urzędu i jednostek 

organizacyjnych gminy; 

4) promowanie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 
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Rozdział VIII 

Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

 

§ 13. Samorząd Miasta i Gminy Działoszyn przeznaczy na realizację Programu środki 

budżetowe w wysokości określonej w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

 

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji Programu 

 

§ 14. 1. Po zakończeniu realizacji zadania organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które uzyskały dotację, zobowiązane są do złożenia 

„Sprawozdania z realizacji zadania”, które jest integralną częścią umowy o dotację. 

2. Realizacja Programu jest poddawana ewaluacji. 

3. Ustala się następujące wskaźniki ewaluacji Programu: 

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 

3) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych 

od realizatora; 

4) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań; 

5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych,                      

z podziałem na wolontariuszy i pracowników; 

6) liczba organizacji korzystających z dotacji; 

7) liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono; 

8) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych; 

9) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

Publicznych; 

10) ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom. 

 

Rozdział X 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

§ 15. W celu realizacji Programu zostaną podjęte następujące działania: 
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1) przygotowanie projektu Programu przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn; 

2) przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej                             

Nr VI/16/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

3) przyjęcie przez Radę Miejską Uchwały w sprawie uchwalenia Programu. 

 

Rozdział XI 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert                     

w otwartych konkursach ofert 

 

§ 16. 1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn opublikuje informację o nim: 

1) na stronie internetowej Miasta i Gminy Działoszyn; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. 

2. Burmistrz przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego; 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                          

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych                   

w realizację zadania publicznego; 

4) w przypadku, powierzenia lub wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji, 

uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 Ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych 

źródeł na realizację zadania publicznego; 

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 Ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 

społeczną członków; 
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6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 

organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w 

latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność                            

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

3. Burmistrz ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert. 

4. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego 

wchodzą: 

1) Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn; 

2) Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie; 

3) pracownik Urzędu odpowiedzialny merytorycznie za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi; 

4) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej                   

w Działoszynie. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 4 opiniując oferty w otwartych konkursach: 

1) ocenia oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu; 

2) rozpatruje jedynie oferty kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone w wyznaczonym 

terminie; 

3) decyzje podejmowane przez Komisję wymagają obecności co najmniej 2/3 jej członków; 

4) w sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów; 

5) z pracy Komisji sporządza się protokół przekazywany po zakończeniu jej pracy 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

6. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257) dotyczące wyłączenia pracownika. 

7. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

związanych z przedmiotem pracy Komisji do czasu podjęcia przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Działoszyn decyzji o przyznaniu dotacji. 

8. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje za to zwrot kosztów podróży. 
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9. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadań publicznych jest zawarcie przed datą 

rozpoczęcia realizacji zadania umowy w formie zgodnej ze wzorem określonym przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

7. Wykaz podmiotów, którym zlecono zadania, jak również wykaz zleconych zadań, na które 

przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany: 

1) na stronie internetowej Miasta i Gminy Działoszyn; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. 

 

 

 


