ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.36.2019
BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW
z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/84/2011 Rady Miasta
Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Programu Współpracy Miasta Łaskarzew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
§2
Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od dnia 24 października 2019 r. do dnia 08 listopada
2019 r. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łaskarzew
odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. w godz. 14:00-15:00 w Domu Pracy Twórczej „Bajka”.
§3
Projekt Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Konsultacje społeczne Programu, o którym mowa w § 3, przeprowadzone zostają poprzez:
1. zamieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.miastolaskarzew.pl,
2. zamieszczenie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta, www.miastolaskarzew.pl
3. podanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,
08-450 Łaskarzew.
§5
1. Konsultacje społeczne polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu, o którym mowa
w §3.
2. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Łaskarzew.
§6
Opinie i uwagi wnoszone pisemnie, należy składać do Sekretariatu Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży
im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew lub przekazać drogą elektroniczną na adres:
urzad@miastolaskarzew.pl w terminie określonym w § 2. decyduje data wpływu opinii lub uwagi.
§7

Opinie i wnioski anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
§8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień jest pracownik merytoryczny,
do którego obowiązków należą sprawy organizacji pozarządowych - Pani Iwona Kozieł - insp. ds.
pozyskiwania środków pozabudżetowych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 października 2019 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁASKARZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA
24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2020
W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji publicznej, respektując odrębność
i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych.
W zakresie tym współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wspierają ich
działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonych w Programie
Współpracy. Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym.
Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu się więzi społecznych,
odpowiedzialności za swoje otoczenie, a także umacnia poczucie tożsamości narodowej.
Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów
wykonywania zadań publicznych przez właściwy organ administracji publicznej, a także w wykonywaniu tych
zadań.
Kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym
zadań publicznych do realizacji, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków
publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Mając na względzie zasadę jawności, organy
administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje
0 zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Program Współpracy pomiędzy Miastem Łaskarzew a organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwany dalej Programem jest opracowany przy
współudziale podmiotów wchodzących w skład III sektora po wielokrotnych konsultacjach i przyjęty zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
b) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy na rok 2020 Miasta Łaskarzew z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty
wymienione w art. 3 ustawy,
d) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Łaskarzew,
e) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łaskarzew,
f) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
g) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Łaskarzew.
2. Podmiotami programu są:
a) organizacje,
b) Rada Miasta Łaskarzew - uchwalająca Program jako organ stanowiący i kontrolny Miasta Łaskarzew,
c) Burmistrz Miasta Łaskarzew - realizujący program jako organ wykonawczy Miasta Łaskarzew.
3. Program nie obejmuje podmiotów, do działalności których nie stosuje się przepisów ustawy.

II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym programu jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych,
c) umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
d) podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań,
e) promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentację jego dorobku,
f) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
g) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł
zewnętrznych na realizację zadań własnych.
III. ZASADY WSPÓŁPRACY
Miasto Łaskarzew współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami programu na zasadach:
1. pomocniczości oznaczającej, że Miasto powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom
pozarządowym, oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonywanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy,
2. suwerenności stron polegającej na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym
definiowaniu i poszukiwaniu sposobu rozwiązania problemów i zadań,
3. partnerstwa realizowanej w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców Miasta, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania,
definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania,
4. efektywności będącej wspólnym dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych,
5. uczciwej konkurencji polegającej na równym traktowaniu wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych
działań,
6. jawności rozumianej jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach
i efektach współpracy poprzez wypracowanie stosownych procedur.
IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Przedmiotowy zakres współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa
art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
V. FORMY WSPÓŁPRACY
Współdziałanie samorządu Miasta Łaskarzew z podmiotami Programu obejmuje współpracę o charakterze
finansowym i pozafinansowym, w szczególności w formie:
1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formach
powierzenia lub wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
a) zlecanie realizacji zadań Miasta organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe
i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, określonego w ustawie, chyba że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób
określony w przepisach odrębnych,
b) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,
c) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew,
e) do oceny i opiniowania złożonych w konkursie ofert Burmistrz powołuje Komisję Konkursową,
f) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komisji
Konkursowej,

g) decyzja Burmistrza jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron
podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz
jej rozliczenia,
h) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Łaskarzew.
i) konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2020 będą ogłoszone po uchwaleniu przez Radę Miasta
Łaskarzew budżetu na rok 2020,
j) ogłaszanie poszczególnych edycji (w przypadku braku ofert w I edycji), będzie następowało
do wykorzystania środków. Wysokość środków przeznaczona na dane zadanie będzie pomniejszana
adekwatnie do czasu pozostałego do końca roku kalendarzowego.
k) Burmistrz może zlecić organizacji realizację zadania publicznego - na wniosek tej organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania
określa art. 19a ustawy.
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizacji zadań poprzez:
a) publikowanie informacji na stronie internetowej Miasta,
b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych
z realizacją Programu,
c) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady oraz Komisjach z prawem zabierania
głosu,
d) przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o dostępnych programach pomocowych,
szkoleniach, konferencjach.
3. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w sposób określony w Uchwały
Nr XIl/84/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4. podejmowania wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych z innych źródeł (w tym funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej),
5. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Miasta,
6. udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł.
VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Ustala się na 2020 rok priorytetowe zadania, które można powierzyć do realizacji organizacjom pozarządowym
lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie zlecenia lub wspierania tych
zadań w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) prowadzanie zajęć sportowych,
b) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
c) organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
d) organizację szkolenia sportowego, rozgrywek i współzawodnictwa.
2. Polityki społecznej:
a) prowadzenie działań polegających na wspieraniu osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka,
b) wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie,
magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,
c) organizacja i prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla osób indywidualnych i rodzin bezradnych
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

d) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, pomoc w znalezieniu pracy osobom
tego pozbawionym.
3. Ochrony i promocji zdrowia:
a) wszechstronna aktywacja osób starszych,
b) upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez gimnastykę dla dorosłych,
c) prowadzenie programów integracyjnych dla osób upośledzonych fizycznie i psychicznie oraz
cierpiących na stałe dysfunkcje zdrowotne,
d) wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, propagujących
celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia,
e) wspieranie programów rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medycznospołecznych osób po urazach, kobiet po mastektomii, opieki paliatywnej,
f) wspieranie
programów promujących zdrowy styl życia, wskazujących na korzyści zdrowotne wynikające
z aktywizacji ruchowej,
g) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez
umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, zapewnienie równego dostępu
do praw, dóbr i usług oraz przestrzeganie ich praw oraz zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego,
dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
4. Kultury i sztuki:
a) organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów
obejmujących różne obszary kultury w tym warsztaty artystyczne, letni sezon kulturalny,
b) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Łaskarzew (turnieje, pikniki, festyny),
c) wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo
kulturowe ziemi łaskarzewskiej,
d) wspieranie przedsięwzięć związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowej i pielęgnowaniem polskości,
e) wspieranie inicjatyw kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących
w realizację różnorodne środowiska i organizacje.
5. Oświaty i wychowania:
a) realizowanie programów wychowawczych m.in. poprzez organizowanie działań młodzieży na rzecz osób
potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia wolontariuszy, prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi
i młodzieżą,
b) realizacja programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz przygotowania
do rynku pracy,
c) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych,
e) realizacja programów rozwijających różne zainteresowania naukowe i artystyczne dzieci i młodzieży
w zakresie wykraczającym poza program szkolny,
f) realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,
g) realizowanie programów wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne
w procesie uczenia się dzieci i młodzieży.
Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań nie wyłącza możliwości przekazania podmiotom
programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań Miasta.
Burmistrz Miasta Łaskarzew po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może
w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w pkt IV zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarty
konkurs ofert.
VII.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Miasta
w 2020 roku.

L.

VIII.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Za przebieg programu współpracy ze strony Miasta Łaskarzew odpowiadają:
a) Rada i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta i nawiązania branżowej
współpracy z organizacjami,
b) Burmistrz Miasta Łaskarzew - w zakresie realizacji polityki, podejmowania decyzji o priorytetach
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowaniu o wyborze ofert i innych form pomocy
poszczególnym organizacjom.
IX.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu
realizacji zadań publicznych wynosi 105 000,00 zł.
2. Na realizację programu w 2020 roku mogą również zostać przeznaczone dodatkowe środki, w zależności
od złożonych przez organizacje pozarządowe ofert.
X.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Ocena realizacji programu obejmuje przedłożenie przez Burmistrza Miasta Łaskarzew sprawozdania
z realizacji programu radzie oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych poprzez zamieszczenie
go na stronie internetowej www.miastolaskarzew.pl.
2. Ocena programu odbywa się przy zastosowaniu następujących wskaźników:
a) ilość ogłoszonych konkursów,
b) ilość złożonych ofert,
c) ilość przyznanych dotacji,
d) łączna suma przyznanych dotacji,
e) ilość spotkań z organizacjami pozarządowymi zwołanymi przez Miasto,
f) ilość organizacji reprezentowanych w trakcie spotkań z organizacjami pozarządowymi zwołanych przez
Miasto,
g) ilość instytucji zaangażowanych w działania wspierane finansowo przez Miasto.
XI.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Pogram opracowany został na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje projektu Programu zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Miasta
Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Burmistrz Miasta Łaskarzew wydał Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
4. Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 z dnia 24 października 2019 r. określa przebieg konsultacji społecznych,
projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy, projekt Programu Współpracy na rok 2020
oraz formularz do zgłaszania uwag.
5. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Tublicznej, www .bip .mia stola skarżę w .pi. na stronie internetowej Urzędu Miasta,
www.miastolaskarzew.pk na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego
32, 08-450 Łaskarzew.
6. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 24 października 2019 r. do dnia 08 listopada
2019 r. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łaskarzew
odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. w godz. 14:00-15:00 w Domu Pracy Twórczej „Bajka”.

XII.

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Ogłaszając konkurs Burmistrz powołuje zarządzaniem komisję konkursową opiniującą złożone oferty.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje,
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty
biorące udział w konkursie.
3. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą
uczestniczyć bez prawa głosowania przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub innych
podmiotów.
4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
• ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
„ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
• ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
• uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
• ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca
będzie realizował zadanie publiczne;
• uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ustawy”
udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
• 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;
• 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.
5. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.
6. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.
7. Informacje o złożonych wnioskach na realizację zadań publicznych oraz wyniki konkursu podawane
są do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w BIP, na stronie internetowej miasta
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
XIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jej uchwalenia.
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