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Chorzele, dnia 30 pńdziernika}al9

NlP; 761.1 1.94-907, Regnn: 0005284Bt

w sprawie konsultacji z organŁacjami pozayządalyymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĘtku publicznego i Ó wolontariacie
dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzeie z organłzacjami
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działatnośćpoĘtku publicznego na 2020 rok.

OgJosz,,enie

W związku zrozpoczęciem prac nad opracowaniem Rocznego programu i współpracy
Gminy Chorzele z orgańzacjuni pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
dzińalność pożrytku publicznego na 2020 rok zamieszęzarfl pĄekt Programu w celu
zapoznania się i ewentualnego zgłaszaniaopinii do projektu Programu.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektroniczrrej na stronie intemetowej Miasta i Gminy
Chorzele www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z orgańzacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaŁalnościpoĄtku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów pra\^/a miejscowego w dziedzinach
doĘczącychtchdńńńności statutowej stanowiącym zńącznkNr 1 do UchwaĘ Nr 48\VI}15
Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30.04.2015 r.
Ewęntualne uwagi do projektu Programu naleĘ zg}aszaó za pośrednictwem poczty
elektronicmej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@chorzele.pl) na forrnularzu
stanowiącym zńączńk do w/w Regulaminu w terminie od 06.1I.2019 r do 20.11.2019 r. do
godz. 10:00. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie o7;i7aczarczygnację zpruwa jej
wyrażańa.
Nie będą uwzględnianę w toku konsultacji:

-

-

opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznlkdo regulaminu, jeśli
nie zańeraĘ wszystkich wymienionych w nim danych,
opinie i uwagi zgłoszone bez uzasadnienia.
opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.
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Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia
2a19 r.

Program w§półpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarądowymi oraz innymi
podmiotami prowadącymi działalnośó poĄrtku publicznego o których mowa \i/ art. 3. ust. 3 ustawy z
dńa24 kwietnia 2003 roku o dztałalnościpoĄrtku publicznego i o wolontariacie (tj, Dz.U. z20I9r.,
poz. 688) na rok 2020.

Gmina Chorzele dąząc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, jako istotny czynnik,,znaje budowę
społeczeństwa obywatelskiego, którogo bazą jest ścisłepartnerstwo międzry administracją pubłiczną a
organizacjami pozarządowymi skupiająclłni osoby wrazliwe społecznie, Partnerstrvo to ma na celu lepsze
wykonywanie zadań Gminy Chorzele poprrez możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji
pozarządowych.
Zakładnrym efektem wspóĘracy jest zwiększenie skuteczności i efektywności działń związanych z realizacją
zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiąrywaniu problemów lokalnych.

Program wspóĘracy okręślacele, zasady oraz formy wspóĘracy Gminy Chorzele z atganaacjarni
pozarządowymi. Ponadto wskazuje on zakres przedmiotowy wspóĘracy, priorytetowe zadaniapńliczne oraz
zakłńanąwysokośćśrodków prze7fraczanyęh na jego realizację. Program określą również tryb powoływania i
zasady dzińańakomisji konkursowych powoĘwanych do opiniowania ofeń w otwaĘm konkursie ofert.
Program opfacowano we wspóĘracy z arganuacjarnipozarządowymi

w ramach konsultacji społecznych.

I.

1.

wsTĘP

Ilekroó w programie jest mowa o:

1) ustawie

- naleĘ przęz

tozumieć ustawę

z

dnia ż4 kwiętnia żOa3 r. o działalnościpofiku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z20I9r., poz,688).

Z)

zadaniupublicznym -naleĘprzeztorozumieć zadaniaokręślone w art.4 ustawy,

3)

organizacj i - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioĘ, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

4) Programie - naleĘ przez to rozumieć

program współpracy Gminy Chorzele

pozarządov,,ymi oraz podmiotami wymienionymi

publicznego i o wolontariacie na

z

organizacjami

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoĄtku

rok2tż},

5)

Urzędzię - nalęzy przezto rozumięć IJrząd,Miasta i Gminy w Chorzęlach,

6)

Radzie - naleĘ ptzezto rozumieć Radę Miejską w Chorzelach.

2.

Program obejmuje współpracę Gminy Chorzele z otgantzacjamidziŃającyminarzęczGminy
jej
i
mieszkańców.

II.

CEL GŁOWNY

1

Chorzele

CELE sZCZF;GoŁo\ilE PROGRAMU

1. Głównym celem Programu jest dązenie do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obyrvatelskiego poprzęz budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy Gminą aorganizacjamj.ż. Celami szczegołowymi Programu są:
1) poprawa jakościĘcia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,
2) racjonalnewykorzystaniepublicznyclrśrodkówfinansowych,,
3) otwarcie na innowacyjnośó i konkurencyjnośó w wykonlrraniuzadńpublicznych,

4)
5)
6)

ttltegracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

wzmocnienie potencjafu otganizacji,

promowanieiwzmocnieniepostawobyrvatelskich.

III.
Realizatorami Programu są:
1. Rada i jej Komisie w zakresie:

REALIZ AT ORZY PROGRAMU

planowaniaiwyĘczania poliĘki społecznej i finansowej Gminy orazpriorytetów w sferze wspóĘracy
Gminy z arganizacjami,
2) utrz;ymywania kontaktów pomiędzy męrytarycznymi Komisjami Rady Miejskiej a organizacjami,
realizującymi zńania w obszarach działań Komisji,
1)

2. Burmistrz Miasta i

GmĘ w zakresie:

l) realizacji polityki społecznej i finansowej wy§czonej przez Radę Miejską,
ż) rea|tzacji zadań wynikających z Programu, w §rm m. in.:
a) z|e cania organ izacj o m r e alizacji zadań pub liczny ch Gm iny,
b) kontroli i oceny stanu rcalizacji zadań zleconych organizacjom pod względem efektywności i
jakościpr4y pomocy upoważnionych pracowników Gminy,
C) Przedstawiania Radzię Miejskiej rocznego sprawozdania z realizacji Programu.
3. Merytoryczny Referat oraz gminne jednostki arganizacyjne w zakresię;

l) bieżącej wspóĘracy
Obywatelskich,

z

organizacjami

i aktualizacji Ęestrów organizacji - Referat Organizacyjny i

Spraw

2) inne referaĘ oraz gminne jednostki organizacyjne - w zakresie wynikającym z potrzeb.

4. Oryanizacje.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach:

1.

pomocniczości- samorząd Gminy Chorzele uznaje prawo samo organizujących się obywateli do
samodzielnego określania i rozwiEzywania problemów społeczności,także należących do sfery zadń
publicznych. Samorząd stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organaacji pozarządowych w realizacli
zadń publicznych, wspierając je w wypełnianiu tych zadan, które są gotowe realizować, Szczególną trosĘ będą
otaczane organizacje seniorskie i kombatanckie oraz organizacje nowo powstałe.

Od organizacji oczekuje się samodzielnego wzrnacniania swoich zasobów kadrowych i finansowych,
Budźet gminy nie powinien stanowić jedynego żrodłafinansowania organizacji, Organizacje winny w jak
najpełniejszym stopniu wykorzystywać możliwościpozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy
europejskich oraz innych organizacji i ins§{ucji grantodawczych;
2. suwerenności - samorząd respekfuje niezależnośći podmiotowośćorganizacji pozarz1dowych.
Akceptuje równiez kontrolną rolę organizacji obyrvatelskich, mając świadomośódysponowania przez siebie
środkami publicznymi,
Samorząd oczekuje od organizacji poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozwuiania propozycjiptzez
niego składanych;

3. partnerstwa - samorząd traktuje organizacje poz.arządowe jako równoprawnych partnerów w
dęfiniowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów icb rorwiąz.ywania oraz realizacji zadń
publicznych. Samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w pracach grup zadaniowych,
organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, przekarywania informacji, udziafu w innych
wy darzeniach organizowanych przez saretotząd;

4.

efektywności - samorząd będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacjizadań
publicznych proponowanych do reallzacji przęz otganizacje pozarządowe. Samorząd oczekuje od organizacji
sporządzania właściwejdokumentacji, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z
obowiązków merytorycznych, finansowych i sprawozdaw czych;

5.

uczciwej konkurencji - samorząd będzie równorzędnię traktował podmioĘ konkurujące o realizację
zadań publiczrych: organizacje pozarządowe i jednostki samorządowe. Samorząd będzie ogłaszałw tym samym
czasie, takie same założeniaokreślające zadanie orazbędzie stosował takie same kryteria oceny zgłoszonych
ofeń konkuruj ących podmiotów.
Podmioty publiczne ipozarządowe konkurujące ze sobą o rea|izację zadń publicznych winny w sposób uczciwy
przedstawiać swoje zasoby, metody, warunki i kalkulacje stosowarre przy planowutej realizacji tych zadań. W
składanych przez organizacje pozatządowe ofertach realizacji zadania publicznego, samorząd oczekuje pełnej i
rzetelnej informacji;

6.

jawności - polega na udostępnianiu informacji na tęmŃzamiarów, celów i środków przeznaczonych na
realizację zadń publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia Ęch zadań przez
administrację. Samorząd będzie dąĘł do tego, aby wszystkie mozliwości wspóĘracy z organtzacjami
pozarządowymi byĘ powszechnie wiadomę i dostępne oraz jasne iztozumińę w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowarria decyzji. Samorząd oczekuje od organizacji jawności w działalnościstatutowej i
finansowej wyrażanej przez przekaryvvanie do pracownika odpowiedzialnego za wspóĘracę z arganizacjami
pozatządorymiraportówrocznychzdzińalnościorganizacji.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1.

Samorząd Gminy współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1
ustawy, o ile zadania te są zadaniami Samorządu Gminy określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.

ż. Pńory,tetowe zadatia publiczne realizowane w formię wspóĘracy finansowej oraz ewentualne formy
wspóĘracy poza finansowej w poszczególnych obszarach opisane są w kolejnychrazdziŃach.

VI. FORMY WSPOŁPRACY
Gmina Chorzele wspóĘracuj e z organizacjami w formie:

l) ilecanla organizacjom rcalizacji zadń publicznych, na zasadach określonychw ustawie, w formach
powierzania lub wspierania wykonaniazadaniawrazzudzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (w
tym dofinarrsowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich i innych źrodęłzewnętrznych),
2) wzajemnego informowania się o planowanych kieruŃach dzińalności i realizowanych zadaniach
poptzęZ:

a)
b)

publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
przekazywartie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach i konferencjach,
c) konsultacje z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę
Miejską w dziędzlnach dofczących działalnościstatutowej tych organizacji oraz pĄektu programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uńwńą Rady Miejskiej w Chorzelach Nr
48NIUI5 z dnia 30 kwiętnia ż075 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pazarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności
poĄńku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów pra.riia miejscowego w dziedzinach
doĘczących ich działalnościstatutowej,
3) udzielania rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źrodeł,
4) wspóŁdziŃania z otgantzacjami w pozyskiwaniu środków z innych źródeŁ, w szczególnośoi z Unii
Europejskiej,

5)

udzielania

w

miarę możliwościwsparcia technicmego, organizacyjnego

i

merytorycznego w

szczególności poradnictw a i doradzŃa,
6) prowadzenia i aktualizowania bazy o otganizacjachpozarządowych realizującychzadaniapubliczne.

vil. sPoSoB

RE ALIZ/iC JI

PROGRAMU

l. Podstawowyn trybem przekazania środków finansowych organizacjom będzie otwarly konkurs ofęrt,

2,Przeprowadzenię otwartych konkursów ofert odbywać się będzie wedfug następujących zasad:
1) zlecanie realizacjizadńorganizacjom obejmuje wpierwszej kolejnościzadaniapriorytetowe i odbywać
się będzie po przeprowadzenill otwańego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlęęania lub dane zadanie można zręalizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych
(w szczególności na zasadach i w Ębie określonym w przepisach o zamówieniach public znych z zachowanięm
metod kalkulacji kosźów oraz porównywalności opodatkowania),
2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
3) termin do składania ofęrt nie moze być krótszy niż2l dni od dniaukazania się ostatniego ogłoszenia, o
którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,

4) otwaĄ konkurs ofert ogłasza się w BiuleĘnie Informacji Publicznej bip.chorzele.pl. na stronię
intornotowej Urzędu Gminy www.chorzęlę.pl oraznatablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
5) koŃurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Bunrristrza Miasta i Gminy Cborze|e,

6)

decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta
opinii Komisj i Konkursowej,

i Gminy, po zasięgnięciu

7) wyniki otwartego konkursu ofeń ogłasza się niezwłocznie w Biuletynie lnformacji Publicznej
bip.chorzele.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy www.chorzele,pl oraznatablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Gminy w Chorzęlach.
8) po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele bez zbędnej
nłłoki,zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego z wyłonionymi organizacjami lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy.
9) dwię lub więcej organizacje pozatządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 dziŃające wspólnie
mogą

złoĘćofertę wspólna.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele możę z|ęcić organizacji realtzację zadanta publicznego na wniosek

Ę

organizacji - z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania
dofinansowania określa art. 19 a ustawy.

VIII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1.

Zal<ręs zadań objęĘch Programem obejmuje wyłącznie sferę zaóań publicznych określonych w art. 4

ustawy.

ż. Ustala się następujące

zadaniajako priorytetowe, które mogą być zlęcanę do realizacji organizacjom
prowadzącym
pozarządowym
działalnośóstatutową w danej dziędzinię:

1) pomocy

2)
3)
4)
5

)

6)

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sl.tuacji Ęciowej oraz
szans Ęch rodzin i osób.

społecznej,

wyrówn;,rvania

wspierania i upowszechniania kultury flzyczn€j.
oohrony i promocji zdrowia,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedńctwa narodowego,
ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
działalnośćna rzeczosób niepełnosprawnych.

Ix. wYSoKoŚC

Śnonrow PLANOWANYCII NA REALIZACąPROGRAMU

Na realizację zńań publicznych objęĘch niniejszym Programem planuje się kwotę w wysokości 10 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złoĘch). Powyższe środkizabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2020 rok.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzęle dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub
powierzanego organizacji pozarządowej rra zasadach określonych w ustawie.

2. Mierniki

efektywności programu oparte są na informacji doĘczącej jego realizacji w ciągu ostatniego
roku, a w szczególności:
a)liczbie arganizacjipozatządov,lych i innych podmiotów biorących udziń w realizacji Programu.
b) liczbie osób zaangńowanych w realizację Programu.
c)liczbie osób, które byĘ adresatami dzińń publicznych ujętych w Programie,
d) wysokościśrodków finansowych ptzeznaczonych na realizację programu, wysokościśrodków
finansowych zaangużowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację
zadń publicznych uję§ch w Programie.

3.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzelę składa Radzie sprawozdańę zrealizacjiProgramu w tęrminie do 31

maja następnego roku.

xI. SPOSOB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

1.

Na podstawie sprawozdania i po zebraniu uwag o realizacji Programu, prrygotowlrvany jest kotejny
Program roczny
ż, Roczny projekt Programu przygotowuje pracownik ds. wspóĘracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Zgodnie z § 4 i § 5 Regulaminukonsultacjizorganizacjamipozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w afi. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziędzinach dotyczących ich działalnościstatutowej stanowiącego załącznik Nr
1 do UclrwĄ Nr 48/VIVI5 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015 r. Projekt
Programu w dniu
........ż019 r. został ogłoszony i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy w Chorzelach www.chorzele.pl, w Biule§nie Informacji Publicznej otaz La tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
W wyniku konsultacji prowadzonych w formię elektronicznej .,,

XII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1.

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 styczniaż020 do 31 grudniażOża roku, z

2.

Termin rea|uacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie
realżacji zadań gminy w 2020 roku.

zastrzężenięm ust. 2.

XilL TRYB

PO\ilOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCII KONKURSACH OF,ERT
1. Każdoruzowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadńpublicznych
Samorządu Gminy, wynikaj ącym z roczr'ęgo programu współpra cy z orgatizacjamt
pozarządorymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dńa}4kvłietnta
2003 r. o działalnaścipoĄ,tku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert
składanych w otwarfych konkursach ofert Burmistrz Miasta i Gminy powofuje komisję
konkursową, z;w aIIą dalej Komisj ą,
2. W stosunku do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dńa 14 częrwęa 06ar. Kodeks postępowania administracyjnego w zakfesie wyłączeniapracownika.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknięĘch,bezudzińu oferentów. Termin i miejsce
posiedzenia Komisj i określa Przęwodni czący .
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i
sekretarza,
6. Komisja podejmuje rozstrzygńęcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większościągłosów, w
obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
7. Do zadań Komisji rrńeĘ:
a) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycj ą art. 15
ust. 1 usta,\,ryy z dńa24 kwiętniaZaa3 r. o działalnościpoĄ.tku publicznego i o
wolontariacie
b) sporządzenie iisty ocenianych ofeń, zgodnie z przyznanąpunktacją,
c) proporycjapodziału środków finansowych na poszczególne oferty.

8,
9.

Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu'Kartaoceny ofeĄr""
Ocena merytoryczna ofefr odbywa się w oparciu o kryteria ustalone Zarządzeńem Burmistrza
Miasta i Gminy w sprawie ustalenia zasadwspółpracy pomiędzy samorządo!\ymi władzami
Gminy Chorzele a or ganizacj ami pozaruądowymi.

70.

Zprac Komisji sporuądza się protokół, Protokół zawiera w szczególności:
a) wskazanie licńy ofert, które wpłynęb na otwarty konkws ofęrt w terminie oraz ofęrt

b)

c)
d)

zgłoszonych po terminie;
wskazanie ofert odrzrrconych na etapie oceny formalnej wraz zpodaniem pwazln
odrzrcenia;
informację o wyłączeniu członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w

ust.Z;

]

zestawienie ofert ocenianych merytoryczrie ze wskazarriem liczĘ ptąlanarlyeh punktów
propozycj ą kwot dotacj i;
e) wskazarrie przesłanek, którymi kierowała się Komisjaptry określaniu proponowanej
1ołrołdotacji.
1 1. Protokół podpizują Przewodni czący i Sekretarz.
12. Protokoł przedstawiany jest Burmistrzowi Miasta i Gminy Łącmie zpropazyeją udżelenia
dotacji dla wybranej organizacjipazarządowej lub podmiofu wymienionego w art. 3 ust. 3.
Ustawy zdńa 24 kwietnia}aa3 r. o działalnościpoĘtku publiczrego i o wolontariacie

i

