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UCHWALA NR Ll52912014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 12 Iistopada 2014 r.

w sprawie przyj~cia Programu wspolpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarzlldowymi
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w arL 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku
publicznego i 0 wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzitdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z p6zn. zm .) oraz art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytk u p Ubli cznego
i 0 wolontari acie (Oz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.), po konsultacjach z organizacj ami
pozarzitdowymi oraz podmiotami , 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. 0 dzialal nosci
pOZylk u publicznego i 0 wolontariacie

Rada Miejska w Toszku
uchwala , co nast,puje:
§ 1. Przyj muje si~ Program wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarZltdowymi
oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
pub licznego i 0 wolontariacie w brzmieniu stanowiitcym za1itcznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza

si~

Burmistrzowi Toszka.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na stronie www.toszek.pl oraz w Bi uletyni e lnformacji Publicznej .
§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia

z moClt obowiitzujitClt od dnia 1 stycznia 2015 r.

PrzewodnicZltcy Rady
Miejskiej w Toszku

~

/::::£L

Ireneusz Kokoszka
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Za1::tcznik do Uchwaly Nr L/529120 14
Rady M iejskiej w Toszku
z dnia 12 listopada 201 4 r.

Program wspolpracy Gminy Toszek w roku 2015
z organizacjami pozarz<}dowymi oraz p odmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego j 0 wolontariacie

IIekroc w Programie jest m owa 0:
1) ustawie - rozumie si~ przez to ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci p ozytku
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poin. zm.),
2) Programie - rozumie si~ przez to Program wspolpracy G miny Toszek w roku 2015
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art . 3 ust. 3
ustawy
3) Gminie - rozu mie si~ przez to Gmin~ Toszek,
4) organizacji - rozumie si~ przez to organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) d otacji - rozumie si~ przez to dotacj~, 0 kt6rej mowa w art. 2 pkt 1) ustawy, otrzymanq
z budZe nl Gminy na cele publiczne zwiqzane z realizacjq zadari w lasnych groiny .
§1
Cele Programu
1.

Celem

g16wnym

Programu

jest

ksztaltowanie

spoleczeristwa

obywate1skiego

i rozw iqzywanie p roblemow spolecznych w srodowisku 10kaInym poprzez budowanie

partners twa mi~dzy samorzqdem i organizacjami dzialajqcymi na terenie Gminy.
2. Celami szczegolowymi Sq:
1) wspie ranie rozwoju aktywnosci spolecznosci Groiny i jej zaangazowania w proces
defin iowania i rozwiqzywania p roblemow spoleczn ych,
2) poprawa jakosci Zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaricow,
3) wsp arcie dla orgaruzacji sluzqce rozwojowi i lepszemu przygotowaniu
do wspolp racy z Gm inq w zakresie realizacji zadaft publicznych i dla osiqgni~cia
waznych celow spolecznych,
4) wypracowanie rocznego modelu lokalnej w sp6lpracy pomi~dzy organizacjami
a samorzqdem jako elementu dlugoterminowego Programu wspolpracy .
§2

Zasady wspolpracy
Program opiera si~ na nast~pujqcych zasadach:
1) zasad a pomocniczosci - Gmina udziela organizacjom pomocy w wykonywaniu zadari
publicznych w niezb~dnym zakresie, llzasadnionym potrzebami wspoInoty
samorzqdowej, a organizacje zapewniajq ich wykonanie w sposob terminowy
i profesjonalny,
2) zasada suwerennosci stron - zarowno Gmina jak i organizacje p odejmujqce wsp61prac~
zachowujq a utonomi~ i niezaleznosc,
3) zasada partners twa - w spolpraca pomi~ dzy Gm inq a organizacjami oparta jest
na obopolnych korzysciach, woli i ch~ci wzajemnych d zialari, w sp61dzialaniu n a rzecz
rozwiqzywania 10kaInych problemow, m.in. poprzez uczestnictwo organizacji
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w rozeznaruu i definiowaniu problem 6w mieszkanc6w, sugerowaniu zakresu
w sp61pl'acy, proponowaniu standard6w uslug swiadczonych przez organizacj~,
4) zasada efektywnosci - Gmina przy zIecaniu organizacjom do realizacji zadan
publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania srodkow
p ublicznych, p rzestrzegajqc zasad uczciwej konkurencji oraz wymog6w okreslonych
w ustawie 0 finansach publicznych, a organizacja wykonuje zlecone zadanie zgodnie
z przedstawionymi w ofercie zalozeniami,
5) zasada jawnosci - procedury post~powania przy zlecaniu realizacji zadatl publicznych
orgaruzacjom przez Gmin~, spos6b udzielania dotacji, ich wysokosc oraz procedury
kontroli w y konania zadania Sq jawne,
6) zasada uczciwej konkurencji - r6wne traktowanie wszystkich podmiot6w w zakresie
trybu zlecania i realizacji zadan.

§3
Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania pubIiczne
1. Wsp61praca Gminy z orgatuzacjami dotyczy sfery zadan publiczn ych okreslonych
w art. 4 ustawy w zakresie zad an wlasnych Gminy.
2. Do zagadnien p riorytetowych wsp61pracy w roku 2015 nalezq zadania obejmuj'lce
zakres:
1) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujqcym si~ w trudnej
sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych os6b i rodzin, w szczeg6lnosci
poprzez:
a) swiadczenie uslug opiekunczych"
b) przeciwd zialanie patologiom spolecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej
i innych uzaleznien,
c) organizacja i udzielanie pomocy dla os6b biednych, bezdomnych i dla rodzin
w ielodzietnych,
d) opieki nad dziecm.i i m lod ziezq, w szczeg6lnosci poprzez:
- u ruch am.ian ie swietlic opiekunczo-wychowawczych i srodowiskowych lub
wspierarue ich dzialania,
- orgaruzowanie doiywiania dzieci z rodzin ubogich i pa tologiczn ych,
- organizowanie wypoczynku zim owego oraz 1 tnie go dla dzieci i mlodzieiy
w formach wyjazdowych O1'az w m iejscu zamieszkania,
2) w pieranie upowszechniania kulrury fizycznej wsrod mieszkanc6w Gminy,
w szczeg6Inosci poprzez:
a) organi zacj~ festynow sportowych, zawod 6w i rozgrywek 0 zasi~gu lokalnym
i ponadlokalnym,
b) szkolenie sportowe d zieci, mlodziezy i doroslych, w tym prowadzenie zaj~c
treningowych,
c) biezqce utrzymywanie bazy sportow ej zwiqzanej z realizacjq Zadatlia publicznego,
d) organiz ow anie przedsi~wzi~c zwiqzanych z rozwojem zainteresowan
mieszkat'lc6w Gm iny w zakresie kulrury fizycznej, sportu, hlrystyki
i krajoznawstwa,
3) promocji i ochrony zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych,
w szczeg6lnosci poprzez:
a) swiad czenie uslug piel~gniarskich dla osob oblozrue chorych, samotnych,
starszych, niepelnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie obj~tych
dlugoter minowq opiekq piel~gniarskq,
b) wypozyczanie sprz~tu rehabilitacyjnego i srodkow piel~gnacyjnych,
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c)

organizacj~

szkolen z zakresu prom ocji zdrow ia, opieki n ad pacjentem obloznie
chorym i niepelnosprawnym,
d) realizacj~ programow z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
e) rehabilitacj~ osob niepelnosp rawnych,
f) realizacj~ zadail w p isanych w Pr ogram Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Toszek n a lata 2012-2015,
4) kultury i sztu ki, ochrony dobr dziedzictwa narodowego, w szczegolnosci poprzez:
a) organiz owanie w ystaw, plenerow malarskich, fotograficznych itp.,
b) organizowanie koncert6w, spektakli, p rzeglqdow, fe stiwali muzycznych,
c) e duk acj~ kulturalnq,
d ) promocj~ i ochron~ dziedzietwa kulturowego ze szezeg6lnym uwzgl~dnieniem
Gminy i regionu,
e) upowszechnianie tradyeji narodowyeh, rozwoj swiadomosci narodowej,
obywa telskiej i kultu rowej,
5) promocji i organiz aeji wolon tariatu,
6) ekologii i oehrony zwierzqt oraz dzied zictwa przyrodniczego, w szczego1nosei
poprzez:
a) edukaej~ ekologicznq (warsztaty, pokazy fi1mow, bud owa arboretow i ogrodow
edu kaeyjnyeh),
b) wspoldzialanie w realizaeji ekorozwoju i Z'fow nowazonego rozwoju,
7) ratownictwa i ochrony ludnosci, w szezeg6lnosci poprzez:
a) edukaej~ spoleezens twa w zakresie profilaktyki przeeiwpozarowej,
b) organizaej~ zaw odow sportowo-pozamiezyeh,
e) organizaej~ pokazow ratownietwa,
d) organiza cj~ szkoleii. z zakres u udzielania pierw szej pomoey,
8)
promoeji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostaj'lcych bez pracy
i zagrozonych zwolnieniem z pracy, w szczeg6lnosci poprzez:
a) org anizaej~ konferencji, seminari6w, odczyt6w, szkolen,
b) organ izaej~ kursow zaw odowych i innych form doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie poradnietwa gru powego i/lub indywidualnego (np. biura porad
d la obyw ateli itp.),
9) dzialalnosei wspomagajqcej rozwoj gospodarezy, w tym rozwoj przedsi~biorczosci,
w szezegolnosci poprzez:
a) organizaej~ konferencji, seminari6w, odczytow, szkolen,
b) o rganizaej~ k u rsow zawodowych i innych form doskonalenia zawodowego,
e) prowadzenie porad nictwa grupowego i/ lub indywid ualnego (np. biura porad
dla obywateli itp.),
10) upowszechniania i ochrony wolnosei i praw czlowieka oraz swob6d obywatelskich,
a takze dzialaii. wspom agajqeych rozw6j demokracji, w szczegolnosci p oprzez:
a) organizaej~ konferencji, seminari6w, odczyt6w, szkoleii.,
b) organi zaej~ kurs6w zawod wych i innyeh form d oskonalenia zawodowego,
e) prowadzenie poradnictwa grupow ego i/lu b ind ywidualnego (np. biura porad
dla obywateli itp.),
II) upowszechniania i ochron y p raw konsu men ta, w szezeg6lnosci poprzez:
a) organizacj~ konfereneji, seminariow, odczyt6w, szkoleii.,
b) prow adzenie poradnictwa grupowego ijlub indywidualnego (np. biura porad
d la obywa teli),
12) dzialalnosei na rzecz rod ziny, maeierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i oehrony praw dzieeka, w szczeg6lnosei poprzez:
a) orga niz aej~ koruerencji, seminari6w, odczytow, szkolen,
b) organizaej~ kursow zawod owych i innyeh fom1 doskonalenia za wodowego,
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c) p rowad zenie p oradnictwa grupowego i/lub indywidualnego (np. biura porad
dla obywateli i tp. ),
13) d zialalnosci na rzecz organizacji pozarzetdowych oraz podmiotow wymienionych
w art. 3 ust. 3 w zakresie okreslonym wart. 4 pkt 1-32 ustawy, w szczegolnosci
poprzez:
a) organizacj~ konferencji, seminariow, odczytow,
b) organizacj~ kursow zawodowych i innych form doskonalenia zawodowego,
c) p rowadzenie porad nictwa grupowego i/lub indywidu alnego (np . biura porad
dla obywateli, biura p orad dla organizacji, itp.),
§4

Formy wspolpracy
form~ finansowet tu b niefinansowet.
2. Finansowe formy wsp61pracy polegajet na:
a) powierzaniu organizacjom wykonania zadan publicznych, na ktorych realizacj~
Gm ina przekazuje dotacj~,
b) wspieraniu realizacji zadan publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji
na d ofinansowanie realizacji,
c) mozliwosci zawierania umow 0 wykonywanie in icjatywy lokalnej na zasadach
okreslonych w ustawie,
d ) mozliwosci zawierania umow 0 partnerstwie okreslonych w ustawie z dnia
6 grudn ia 2006 r. 0 zasad ach p rowadzenia p olityki rozwoju (Dz . U. z 2009 r. Nr 84,
p oz. 712 z poin.zm.).
3. Niefin ansowe formy wspolpracy polegajet na:
a) wymianie informacji 0 podejmowanych dzialaniach m.in. poprzez publikowanie
istotnych informacji na stronie intem etowej www.toszek.pl lub w Biuletynie
Informacji Publicznej,
b) konsultow aniu projektow uchwal prawa miejscowego dotyczetcych dzialalnosci
statutowej organizacji oraz projektu Programu w spos6b okreslon y uchwa1et Rady
Miejskiej w Tosz ku,
c) informowaniu organizacji 0 terminach i tematyce sesji Rady Miejskiej w Toszku
poprzez umieszczanie inform acji na stronie intem e tow ej www. toszek.pI
lu b w Biu letynie Informacji Publicznej,
d ) tworzenie wsp6lnych zespol6w 0 charakterze doradczym lub inicjatywny m
zlozonych z przedstawicieli organizacji i organow Gminy,
e) u dzielaniu organizacjom pomocy przy organizowaniu otwartych spotkan, ktorych
tematyka dotyczy sfery zadan publicznych, 0 kt6rych mowa w § 4 Programu poprzez
nieodplatne udost~pnianie lokalu oraz umieszczenie inform acji 0 spotkaniu n a stronie
in temetowej ww w .toszek.pl.
f) p romowanie organizacji poprzez zam ieszczanie na stronie www. toszek.pl
lub w Biuletynie Informacji Publicznej informacji 0 ich d zialalnosci, dostarczonych do
Urz~du Miejskiego w Toszku p rzez osoby u p rawnione do reprezentowania
organizacji,
g) nieodplatne udost~pn ianie pomieszczen, lokali i nieruchomosci gminnych,
w miar~ mozliwosci Gminy, na realizacj~ zadan, 0 kt6rych mowa w art. 4 ustawy,
a w szczeg6lnosci zadan okreslonych w Programie, na pisenmy, uzasadniony
wniosek podpisany p rzez osoby u p rawnione do reprezentowania organizacji
na zewnettrz; warunkiem uzyskania zgody na nieodplatne udosh~pnienie
pomieszczen, lokali lub nieruchomosci gminnych jest wykazanie przez organizacj~,
ze planowane w nim dzialania nie m ajet cluuakteru komercyjnego lub prywatno

1. Wsp 6Jp raca opisana w Programie moze miec
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towarzyskiego i sluzq realizacji ce16w spolecznych; Burmisb'z Toszka rna prawo
wypowiedzenia um owy uzyczenia w razie stwierdzenia, ze prowadzona przez
organizacj~ dzialalnose jest niezgodna z umowq.
§5
Okres realizacji Programu

Pro gram jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
§6

Spos6b realizacji Programu
Wspieranie lub powierzanie organizacji przez Burmisrrza Toszka realizacji zadania moze
odbywae si~ w oparciu 0 przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
na nast~pujqcych zasadach:
1) powierzenia lub wsparcia realizacji zad ania przez organizacje p o przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba, ze przepisy o dr~bne p rzewiduj<,! inny tryb zIecania,
a) Burmisrrz Toszka zarz<'!dza ogloszenie otwartego konkursu ofert, w przypadkach
i n a zasadach okreslonych w ustawie,
b) decyzj~ 0 ud zieleniu dotacji podejrnuje Burmisrrz Toszka po zapoznaniu
si~ z opiniq Komisji Konkursowej,
2) zlecenia organizacji realizacji zadania przez Burmistrza Toszka, na jej wniosek,
z pomini~ciem otwartego konku rsu ofert,
a) zlecenie realizacji zadania z pomini~c iem otwartego konkursu ofert odbywa
si~ na zasadach okreslonych wart. 19 ustawy, po zlozeniu przez organizacj~ oferty,
b) oferta winna spelniae wymogi oraz zawierae w szystkie elementy, 0 kt6rych mowa w
ar t. 14 ustawy i bye zlozona wedlug obowiqzujqcego wzoru,
c) oferta podlega p ublikacji n a zasadach okreslonych wart. 19a ust. 3 ustawy,
d) uwa gi do oferty mozn a skladac na pismie: osobiscie, drogq e-mailowq lub pocztCl. W
pismie, w przypadku osoby fizycznej, nalezy czy telnie podae imi~, nazwisko
i ames osoby skladajqcej uw agi lub w przypadku osoby prawn j: na.zw~ podmiotu,
adres siedziby, imi~ i n azwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu na
zewnCltrz; pismo w inno zostae podpisane przez osob~ zglaszajqcq uwagi,
e) Burmistrz Toszka, po uplywie 7 dni od daty publikacji, rozpatruje zgloszone uwagi
oraz niezwlocznie zawiera z organizacjq umow~ 0 wsparcie real izacj i zadania
pu blicznego lub 0 powiel'zenie realizacji zadania publicznego.
§7

Wysokosc srodk6w planowanych na realizacje Programu
1. Na

rea1izacj~

Programu w projekcie budzetu Gm iny Toszek na rok 2015 zaplanowano
298.000,00 z1.
2. Ostatecznq wysokose srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ Programu
w roku 2015 okresli Rad a Miejska w uchwale ustalajqcej budzet Gminy Toszek na rok
2015.
kwot~

§8

Spos6b oceny realizacji Programu
1. Koordynacjq realizacji Programu zajmuje
pracownik Urz~ du Miejskiego w Toszku.

si~

w yznaczony przez Burmistrza Toszka
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2. Wspolpracq Gminy z organizacjami w zakresie realizacji konkretnych zadan, 0 ktorych
m owa w § 4 Programu, zajm ujq si~ pracownicy merytoryczni U rz~du Miejskiego
w Toszku, ktorym realizacj~ w / w zadan powierzono w zakresach czynnosci
i odpowiedzialnosci .
3. W przypadku finans ow ych form wspolpracy pracownik, 0 ktorym mowa w ust. 2:
1) przeprowadza kon trol~ realizacji zadania dokonujqc oceny: stanu wykonania
zadania, rzetelnosci i jakosci wykonywania zadania oraz oceny prawidlowosci
wykorzystania dotacji,
2) przeprowadza kontrol~ sprawozdan skladanych przez organizacje.
4. W przypadku uzyczenia organizacji pomieszczen, lokali Iub llmych nieruchomosci
gminnych, pracownik, 0 ktorym mowa w ust. 2 dokonuje kon troli prawidlowosci
wykonywania umowy p rzez organizacje.
5. Pracownicy, 0 ktorych mowa w ust. 2, do dnia 1 marca 2016 r. przedlozq pracownikowi,
o ktorym mowa w ust. 1 pisemn q informacj ~ z realizacji finansowych
i niefinansow ych fo rm wspolpracy Gm iny z organizacjami w roku 2015.
6. Pracownik, 0 ktorym mowa w Ust. I , opracuje zbiorczq informacj~ z realizacji Prograrnu
w roku 2015 i do dnia 31 marca 2016 r. przedlozy jq Burmistrzowi Toszka.
7. Informacja, 0 ktorej mowa w u st. 6 zawiera nast~pujqce dane:
1) l<lcznq su m~ dotacji przyzn anych w roku 2015 organizacjom na realizacj~ zadan
p ublicznych,
2) Iic zb~ ogloszonych otwal'tych konkursow ofert,
3) liczb~ ofert zlozonych na poszczegolne konkursy,
4) liczb~ organizacji, ktorym zlecono zadanie w drodze konkursu o fer t,
wyszczegolnienie nazw organizacji oraz wymienienie realizowanych przez nie zadari.,
5) liczb~ organizacji, ktorym zlecono re alizacj ~ zadania pubIicznego z pomini~ciem
otwartego konkursu ofert, wyszczegolnienie nazw organizacji oraz wymienienie
realizowanych p rzez nie zadan,
6) wysokosc srod kow fin ansowych przeznaczonych z budzetu Gminy na realizacj~
poszczegolnych zadan,
7) osiq gni~te efekty (liczba osob b~ dqcych adresa tami poszczegolnych zadan, liczba
zorganizowanych imprez, konkursow, zawodow i inne dane wynikajqce
ze zlozonych przez organizacje sprawozdan koncowych),
8) liczb~ organizacji, z ktory mi rozwiqzano umowy, nazwy tych organizacji, nazwy
zad an, w ysokosc przyznanych im dotacji oraz p rzyczyny rozwiqzania umowy,
podj~1.y tok post~powania,
9) liczb~ organizacji, k tore nie zlozyly w terminie sprawozdan koncowych, nazwy
organ.izacji, n.azwy zadan, wysokosc przy zn.anych im dotacji, podj~ty tok
post~po w ania,

10) s um ~ niewykorzystan ych przez organizacje srodkow finansowych, zabezpieczonych

w budzecie na rok 2015,
11) ocen~ realizacji zad an przez organizacje,
12) ll1formacj~ 0 niefinansowych formach w spolpracy ,

Informacja

0

§9
sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Projekt Program u zostal opracowany przez pracownika,

0 ktorym mowa w § 8 ust. 1
przy udziale merytorycznych pracownikow U rz~du Miejskiego w Toszku
odpowiedzialnych za wspolprac~ z organizacjami pozarzqdowymi.
2, W terminie od dnia 21.10.2014 r. do dnia 04.11.2014 r. projekt Programu zostal poddany
konsultacjom, zgodnie z zasadami okreslonymi w Uchwale N r XXXVI/ 445/ 2010
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z dnia 14 wrzesnia 2010 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie szczeg610wego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku p u blicznego
i 0 w olon tariacie projektow uchwal Rady Miejskiej w Toszku.
3. Uwag d o projektu Programu nie zglosila zadna organizacja.
4. lnformacja z przebiegu konsultacji zostala przedstawiona Radzie Miejskiej w Toszku.
§ 10
Tryb p owolywania oraz zasady dzialania Komisji Konkursowych p owolanych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. W celu zaopiniowania ofert zlozonych przez organizacje w otwartych konkursach ofert,
Burmistrz Toszka zarzqdzeniem powoluje Komisj~ Konkursowq, wskazujqc w nim
Przew odniczqcego Komisji.
2. Przewodniczqcy Komisji Konkursowej zwoluje posiedzenia Komisji oraz kieruje jej pracq.
3. W sklad Komisji Konkursowej wchodzi:
1) trzech p rzedstawicieli Bu rm istrza Toszka,
2) dwoch przedstawicieli organizacji.
4. Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu osob, 0 kt6rych mowa w ust. 3 pkt 2,
jezeli zajdq okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 15 ust. 2da ustawy.
5. Do czlonk6w Komisji Konkursowej biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje si~
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post~ powania administracyjnego,
d otyczqce wylqczenia pracownika.
6. Przedstawicieli organizacji do pracy w Komisji Konkursowej wylania si~
w nast~pujqcy sposob:
1) pracownik merytoryczny na stronie www.toszek.pl umieszcza ogloszenie
o przyjmowaniu zgloszen uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej, podajqc
ostateczny terrnin przyjmowania zgloszen,
2) zgloszen mozna dokonywac osobiscie w sekretariacie Urz~du Miejskiego w Toszku
lub drogq elektronicznq na adres: sekretariat@toszek.pl,
3) w przyp adku dokonania zgloszenia drogq elektronicznq, na pierwsze posiedzenie
Komisji Konkursowej osoba delegowana przez organizacj~ w inna dostarczyc
zgloszenie podpisane przez osob~ uprawnionq do reprezentowania organizacji
lub przez osob~ przez niq upowaznionq wraz z odp owiednim d okumentem
u p owaznienia (chyba, ze zgloszenie zostalo opatrzone p odpisem kwalifikowanym
lub innym przewidzianym przepisami prawa),
4) w przypad ku zgloszenia przez organizacje wi~cej niz 2 kandyd atow na czlonk6w
Komi sji Konkursowej, wyboru przedstawicieli organizacji dokonuje pracownik
merytoryczny w drodze losowania; 0 miejscu i terminie losowania informuje si~
organizacje na stronie www.toszek.pl.
7. Komisja Konkursowa rozp ab'uje oferty w terminie podanym w ogloszeniu
o konkursie.
8. Komisja Konkursowa przyst~pujqC do rozstrzygni~cia konkursu wykonuje nast~pujqce
czynnosci:
\) zapoznaje si~ z dokumentami stanowiqcymi informacj~ 0 podmiotach, kt6re zlozyly
oferty,
2) w y pelnia oswiadczenia dopuszczajqce lub wykluczajqce z post~powania,
3) stwierdza prawomomosc posiedzenia Komisji,
4) opiniuje zlozone oferty,
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5) po zapoznaniu si~ z merytoryczn,! tresci,! ofert kazdy czlonek Komisji Konkursowej
dokon uje indywidualnie punktowej oceny poszczegolnych ofert, zgodnie
ze w skainikami okreslonymi w ogloszeniu 0 konkursie,
6) sporzqdza protokol z prac Komisji Konkursowej.
9. Sporz,!dzony protokol winien zawierac w szczegolnosci:
1) oznaczenie miejsca i dat~ posiedzenia Komisji Konkursowej,
2) nazw~ zadania publicznego, na ktorego realizacj~ zostal ogloszony otwarty konkurs
ofert,
3) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu czlonkow Komisji Konkursow ej,
4) imiona i nazwiska nieobecnych na posiedzeniu czlonkow Komisji Konkursowej,
5) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia Komisji Konkursowej,
6) stwierdzenie prawidlowosci ogloszenia 0 konkursie,
7) liczb~ zgloszonych ofert,
8) w skazanie ofert spelniaj,!cych warunki formalne okreslone w ogloszeniu
o konkursie,
9) wskazanie
ofert
niespelniaj,!cych
warunkow
formalnych
okreslonych
w ogloszeniu 0 konkursie lub zgloszonych po terminie,
10) sredni<! arytmetyczn<! p unktow przyznanych kazdej ofercie,
11) propozycj~ rozs trzygni~cia konkursu wraz z proponowan,! kwota dotacji,
12) p odpisy obecnych na posiedzeniu czlonk6w Komisji Konkursowej.
10. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest prawomocne, jezeli uczestniczy w nim
co n ajmniej 50% czlonk6w Komisji.
11. Rozstrzygni~cia w sprawach, 0 ktorych mowa w ust. 8 pkt 4 oraz w ust. 9 pkt 11
Komisja Konkursowa podejmuje w przeprowadzonym przez Przewodnicz'!cego Komisji
glosowaniu jawnym, zwykl<! wi~kszosci<! glos6w.
12. Dokumentacj~ z prac Komisji Konkursowej wraz z protokolem zawieraj,!cym propozycj~
rozs trzygni~cia
konkursu
Przewodnicz<!cy
Komisji Konkursowej
przedklada
Burmistrzowi Toszka .
13. Oecyzja Burmistrza Toszka w sprawie wyboru organizacji oraz wysokosci d otacji jest
ostateczna.
Rozstrzygni~cie
konkursu
nie
jest
decyzj<!
administracyjnq
i nie podlega zaskarzeniu, a zatem od decyzji Burmistrza nie przyslu guje odwolanie.
14. O gloszenie wynikow otwartego konkursu ofert oglaszane jest w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miejskiego w Toszku oraz
n a stronie in ternetow ej WWV\.'. toszek.pl.
15. C zlonkowie Komisji Konkursowej wyk onuj<! swoje obowi,!zki nieodplatnie.
16. Przew odnicz<!cy Komisji Konkursowej moze zaprosic do prac Komisji, z glosem
doradczym, osoby posiadaj<!ce wiedz~ specjalistyczn<! w d ziedzinie, ktorej dotyczy
otwarty konk urs ofert.
17. Komisja Konkursowa rozwi,!zuje si~ z chwil<! rozstrzygni~cia otwartego konkursu ofert.
18. Wszystkie oferty bior,!ce udzial w otwartym konkursie ofert wraz z do kumentacjq
konkursow'! pozostaj<! w aktach Urz~du Miejskiego w Toszku.
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UZASADNIENlE
Uchwalenie przez organ stanowiltcy gminy rocznego Programu wsp61 pracy z organ izacj ami
pozarzltdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci poZytku publiczncgo i 0 wolontariacie (t. j. Dz. U. z 20 lOr. Nr 23 4, poz. 1536 z poin. zm .) jest
obowi<\.zkiem \vynikaj<\.cym z art. Sa ust I cytowanej wyzej ustawy.

Podj~cie

uchwaly, zgodnie z ustawlt

powirtno nast'lPic do 30 listopada roku poprzedzaj<\.cego reaJizacj~ Programu.
Program stanow i uszczeg610wienie przedmiotu i zasad

wspolpracy Gminy Toszek z podmiotami

wym ienionymi w przedmiotowym akcie prawnym.
Projekt Programu zostal poddany konsultacjom na zasadach okreSlonych w Uchwale Nr XXXVII445/20 10
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczeg61owego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarz<\.dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dni a 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publ icznego i 0 wolontariacie projekt6w uchwal R ady M i jskiej w Toszku.
W swietle powyzszego
2015 z

podj~cie

uchwary w sprawie

przyj~ci a

Programu wsp61pracy G m iny Toszek w roku

organizacjam i pozarz<\.dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kw ietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariaci e jest zasadne.
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