
WOJT OMIWY LEOIICIW 
ul. Plrtyzsnt4w 3 05155 Leoncn 	

ZARZDZENIE NR 7f'/2016 

WOJTA GMINY LEONCIN 

Z DNIALISTOPADA 2016 ROKU 

W sprawie przeprowadzeniu konsultacji projektu Program wspOfpracy z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziatalnok po±ytku publicznego na 2017 rok. 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafaInoci po±ytku publicznego I o 

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z pOn. zm.) oraz Uchwaty Nr XIV/53/2011 Rady Gminy 

Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011 r. zarzdzam, Co nastpuje: 

§1 

1. Przeprowadzic konsultaCje z organizacjami pozarzqdowymi I innymi podmiotami w sprawie 

rocznego Programu wspótpraCy Gminy Leoncin z organizacjami pozarzqdowymi oraz z 

podmiotami prowadzCymi dziaaInoc poytku publicznego na 2017 rok. 

2. Projekt ,,Programu wspó{praCy Gminy Leoncin z organizacjami pozarzqdowymi oraz z 

podmiotami prowadzcymi dziatalnok poytku publicznego na 2017 rok" bdzie dostpny na 

stronie internetowej Gminy Leoncin (www.Ieoncin.pI) oraz na tabliCy ogtosze6 w Urzdzie 

Gminy Leoncin. 

3. Badanie zostanie przeprowadzorie w dniaCh 3 listopada 2016 roku do 23 listopada 2016 r. 

§2 

KonsultaCje przeprowadza siq w celu ustalenia wspólnych dziatari Gminy Leoncin z organizacjami 

pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami okreIonymi w Program wspótpracy Gminy Leoncin z 

organizacjami pozarzqdowymi oraz z podmiotami prowadzcymi dziafalnok pozytku publicznego na 

2017 rok I wprowadzenia ewentualnych zgoszonych uwag. 

§3 

Konsultacje przeprowadzone bqdq w sposób okreIony w uchwale Nr XIV/53/2011 r. Rady Gminy 

Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie okreIenia zasad I trybu przeprowadzania konsultacji 

spofecznych z mieszkarcami Gminy Leoncin. 

Uwagi I opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nale±y skfada6 w formie pisemnej na 

adres Urzd Gminy Leoncin, ut. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin lub bezporednio do sekretariatu 

Urzdu Gminy Leoncin. 



§5 

Po konsultacjach spoecznych, przeprowadzona zostanie analiza wyników badania, ktOra zostanie 

podana do publicznej wiadomoci w sposOb zwyczajowo przyjty w terminie do 14 dni od momentu 

zakorczenia konsultacji spoiecznych. 

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie badania I opracowanie analizy bd: 

1. Sekretarz Gminy Leoncin Henryk Roman Mdrecki. 

2. Specjalista ds. GIP i promocji gminy Leoncin Jarosthw Mosakowski. 

§7 

Zarzdzenie wchodzi w ±ycie z dniem podpisania, 

WOj-p- MINY 

'44S1, Mft 



Projekt 

Zafcznik do Uchwafy Nr ............ 

Rady Gminy Leoncin 

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

Program wspólpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarzqdowymi oraz z podmiotami 

prowadzqcymi dziafaino96 po±ytku publicznego no 2017 rok 

Rozdziat I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1.Podstawowym celem funkcjonowania Gminy Leoncin jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej 

mieszkañcOw. Sprawnej i efektywnej realizacji tych potrzeb dobrze sfu±y wspOtpraca samorzdu z 

organizacjami wyspecjalizowanymi w dziafaInoci obejmujcej swoim zakresem dziedziny stanowice 

zadania publiczne. Organizacje sq kompetentnym I odpowiedzialnym partnerem samorzdu w 

realizacji jego zadañ, czego wyrazem jest dotychczasowe wspófdziatanie I jego pozytywne wyniki. 

Program wspópracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktOrych 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziataInoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118 z pón. zm.), w latach poprzednich odzwierciedlat obszary tej wspótpracy. 

2. Atywnok organizacji jest istotnq cechq spoteczeñstwa demokratycznego, elementem 

oywiajqcym I spajajcym spofeunok IokaIri. Uznajc wysokq range zaanga±owania obywateiskiego 

w rozwizywaniu problemów I rozwoju naszej Gminy, Rada Gminy Leoncin dekiaruje wolq rozwijania 

wspótpracy z organizacjami pozarzdowymi. 

§ 2.  

1. Ilekro6 w niniejszym programie wspótpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarzdowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatanoci poytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2016, zwanym dalej programem, mówi si o: 

1) ustawie - naIey przez to rozumieé ustawq z drila 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoci poytku 

publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pón. zm.), 

2) organizacjach pozarzdowych - naley przez to rozumie6 jednostki niebdce jednostkami 

finansów publicznych, w rozumienlu przepisów o finansach publicznych i niedziafajce w celu 

osignicia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadajce osobowoci prawnej utworzone na 

podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze±eniem art. 3 ust. 4 ustawy, 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) dziatalnoci poytku publicznego - naIey przez to rozumie6 dziatalnok spofecznie u±yteczn 

prowadzonq w sferze zadah publicznych okreIonych w art. 4 ustawy, 

4) zadanlu publicznym - nale±y przez to rozumie6 zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o 

lie obejmujq zadania Gminy Leoncin, 

5) Gminie - naiey przez to rozumie6 Gminq Leoncin, 
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6) Wójcie - nalezy przez to rozumie6 WOjta Gminy Leoncina, 

7) Radzie Gminy - nale±y przez to rozumie6 Radq Gminy Leoncin. 

Rozdziat II. 

Realizatorzy Programu 

§ 3. 

Gtównymi podmiotami realizujcymi Program s: 

1)W6jt Gminy Leoncin - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radq Gminy poprzez komórki 

Urzdu Gminy i jednostki organizacyjne, 

2) Rada Gminy Leoncin i jej komisje - w zakresie kreowania polityki spotecznej Gminy oraz okreIania 

wysokoci rodków finansowych na jej reaIizacj, 

3) Orodek Pomocy Spotecznej w Leonciriie - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Rad 

Gminy, 

4)Urzd Gminy w Leoncinie - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radq Gminy, 

5) Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radq Gminy, 

6) Zespoty Szk6t prowadzone przez Gminq Leoncin - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez 

Radq Gminy, 

7) podmioty prowadzce dziafalnok poytku publicznego - reaIizujce zadania publiczne na terenie 

Gminy i dla jej mieszkarców. 

Rozdziat III. 

Cele programu 

M. 
1. Celem gównym Programu jest stworzenie efektywnego systemu wspófpracy Gminy z 

organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

dzia{ajcymi na rzecz mieszkarców Gminy w obszarze dziatari publicznych Gminy, który jest wdraany 

poprzez realizacj celów szczegáfowych: 

1) umacnianie lokalnych dziatañ i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw 

obywateiskich na rzecz spoecznoci lokanych (mm. zrzeszanie siq mieszkarców w formie 

stowarzyszer I fundacji), 

2) zwikszenie wpfywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spotecznej w Gminie, 

3) zachcenie do stworzenia gminnej reprezentacji organizacji pozarzdowych poprzez promowanie 

zintegrowanych dziatari podejmowanych wspólnie przez kilka organizacji na zasadzie partnerstwa, 

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dziafari na rzecz mieszkarców, 

5) tworzeriie warunków do zwikszenia aktywnoci spotecznej mieszkariców gminy, 



6) umacnianie w 9wiadomo9ci spotecznej poczucia odpowiedziaInoci za wsp6lnotq Iokalnq oraz jej 

tra dycje, 

7) zwikszenie udziau mieszkarców w rozwizywaniu lokalnych problemów, 

8) poprawa jakoci komunikacji pomidzy samorzdem, a organizacjami pozarzqdowymi 

9) zwikszenie znaczenia organizacji pozarzdowych w tworzeniu polityk publicznych. 

2. Cel gtOwny Programu jest realizowanytakze poprzez: 

1) efektywne wykorzystanie potencjatu podmiotOw prowadzqcych dziatalno96 poytku publicznego, 

2) w{qczenie do realizacji zadari publicznych wolontariuszy w ceu samopomocy oraz podniesienia 

aktywnoci spofecznej I odpowiedzialnoci, 

3) rOwny dostp do informacji oraz wzajemne informowanie siq o planowanych kierunkach 

dziatalnoci I wspótdziatania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

4) wzmacnianie pozycji organizacji I zapewnianie im równych szans w realizacji zadari publicznych. 

Rozdziat IV. 

Zasady wspótpracy 

§ 5. 

Przy podejmowaniu wspófpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzcymi dziafalnok pozytku publicznego Gmina kieruje siq zasadami: 

1) pomocniczoci - d±enie do poszerzania zakresu zada6 ziecanych organizacjom pozarzdowym 

oraz wspieranie dziatania organizacji pozarzdowych w zakresie, jaki jest niezbdny do efektywnej 

realizacji podejmowanych przez nie zadari publicznych; 

2) suwerennoci stron - zagwarantowanie niezae±noci, równoci oraz autonomli podmiotów 

realizujcych Program, w granicach przyznanych przez prawo; 

3) partnerstwa - podejmowanie dziatah we wspótpracy opartej na wzajemnym szacunku, 

zaufanlu I uznanIu równorzdnoci stron; 

4) efektywnoci - realizowanie planowanych dziatari I denie do osigania wspOlnie okreIoriych 

celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej wspótpracy oraz minimalizacji kosztów z tym 

zwizanych; 

5) uczciwej konkurencji - podejmowanie dziatar opierajcych siq na równych dia wszystkich stron 

i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie dziatari (w szczegóInoci dotyczcych ziecania 

zada6 publicznych) w sposób transparentny I przejrzysty; 

6) jawnoci - zachowanie przejrzystoci I transparentnoci podejmowanych dziathri oraz dostpu do 

informacji o dzia$aInoci, realizowanych projektach, pozyskanych rodkach finansowych, 

wewntrznych zmIanach itp. 

7) równoci szans - denie do okreIenia I uwzgIdnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich 

wzmocnienia I bezporedniego wtczenia w procesy podejmowania decyzji. 
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Rozdzia$ V. 

Formy wspó$pracy 

§6. 

Wspótpraca Gminy z organizacjami pozarzdowymi mote odbywa6 siq w szczegóInoci w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarzqdowym realizacji zada6 publicznych na zasadach okreIonych w 

ustawie, 

2) wspierania dziata6 organizacji pozarzqdowych w realizacji zadari publicznych na zasadach 

okreIonych w ustawie, 

3) wzajemnego informowania siq o planowanych kierunkach dziata!noci I wspótdzia{anie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

4) konsultowania z organizacjami pozarzdowymi, odpowiednio do zakresu ich dziatania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziafaInoci statutowej tych organizacji, 

5) tworzenia wspólnych zespotów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

6) wspótdziatania w pozyskiwaniu rodków finansowych z innych ir6def, w tym udzielariia iriformacji 

w zakresie przygotowywania projektów, 

7) porozumienia o wieloletniej wspófpracy w zakresie realizacji zadah w sferze po±ytku pubticznego, 

8) umów partnerstwa okreIonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z pOn. zm.) oraz porozumieñ albo umOw o partnerstwie 

okreIonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójnoci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z pón. 

zm.), 

9) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreIonych w ustawie, 

10) udzielania rekomendacji organizacjom wspótpracujcym z gmin, które ubiegajq siq o 

dofinansowanie z innych ir6def, 

11) obejmowania patronatem Wójta Gminy Leoncin i Rady Gminy Leoncin przedsiwzieá 

realizowanych przez podmioty Program, 

12) wspierania organizacji pozarzqdowych w uzyskiwaniu, w drodze bezprzetargowej, lokalu z 

zasobów gminnych, zgodnie z obowizujqcymi przepisami, 

13) wykorzystanie oferty programowej Urzdu Gminy Leoncin, Biblioteki Publicznej w Leoncinie, 

Orodka Pomocy Spofecznej w Leoncinie oraz Zespotów SAM umozliwiajqcej: 

a) promowanie osiqgniq6 I dziataInoci organizacji pozarzqdowych prowadzonej na rzecz 

mieszkariców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach, 

b) prowadzenie dziafaInoci doradczej zwizanej z funkcjonowaniem organizacji pozarzqdowych, 

A 



c) udostpnianie organizacjom pozarzdowym pomieszczeh Urzdu Gminy, Zespotów Szkót oraz 

Biblioteki Publicznej w celu odbywania spotkah i realizacji projektów stu±cych mieszkaricom, z 

mo2liwo§ciq zawierania porozumieri okreIajcych wartok pomocy rzeczowej udzielanej przez 

gmin, 

d) podejmowanie inicjatyw integrujcych organizacje pozarzdowe, sfucych wymianie dowiadczeri 

I promowanie wolontariatu, 

e) inicjowanie lub wspó{organizowanie szkoleri podnoszcych jakod pracy organizacji 

pozarzdowych w sferze realizacji zadari publicznych, w tym dotyczcych pozyskiwania rodków z 

funduszy zewntrznych, 

f) wspieranie organizacyjne, rzeczowe oraz finansowe projektOw realizowanych przez organizacje 

pozarzdowe na rzecz mieszkarców, finansowanych ze ir6def zewntrznych, 

g) pomoc 	w 	nawizywaniu 	I rozwijaniu 	kontaktOw regionalnych, ponadregionalnych 

i midzynarodowych. 

14) integrowanie ze rodowiskiem lokalnym osób uzale±nionych od narkotyków I ich rodzin, osób 

uzale±nionych od alkoholu i ich rodzin, osób dotknitych ubóstwem, wykluczonych spo{ecznie 

I zagroonych wykluczeniem. 

Rozdziat VI. 

Zakres przedmiotowy I priorytetowe zadania publiczne w 2016 roku 

§ 7. 

1. Przedmiotem wspótpracy gminy z organizacjami pozarzdowymi jest realizacja zada6 publicznych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Wykaz planowanych dziatari na rok 2016, w wybranych sferach zadah publicznych, opracowany 

zostaf we wspótpracy z organizacjami pozarzqdowymi na podstawie przyjtych programów oraz 

wczeniejszych do~wiadczeh poszczególnych realizatorów Programu. 

ml- 

W ramach zada6 publicznych Gminy Leoncin, realizowanych w 2016 roku przy wspófudziale 

organizacji pozarzdowych, priorytetowe bqdq zadania obejmujce nastpujce obszary: 

1) w zakresie ochrony I promocji zdrowia, w tym dziataInoci Ieczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o dziafalnoci Ieczniczej: 

a) prowadzenie lokalnych akcji I imprez majcych na celu promocjq zdrowia I zdrowego trybu ±ycia, 

b) wspieranie inicjatyw w zakresie organizowania szkoIer, kursów I konferencji naukowych o 

tematyce prozdrowotnej, 

c) prowadzenie profilaktycznej dziataInoci informacyjnej, edukacyjnej I terapeutycznej w zakresie 

rozwizywania problemów alkoholowych I narkomanil, 



d) integrowanie ze rodowiskiem lokalnym osOb uzalenionych od narkotyków I ich rodzin, osób 

uzaIenionych od alkoholu I ich rodzin, osób dotknitych ubóstwem, wykluczonych spotecznie 

I zagro±onych wykluczeniem; 

2) w zakresie dziafaInoci na rzecz osób niepetnosprawnych: 

a) organizacja akcji upowszechniajcych wiedzq o przyczynach I skutkach niepe{nosprawnoci oraz 

sposobach jej zapobiegania, 

b) prowadzenie zajq6 edukacyjnych dia dzieci I mfodziey niepenosprawnej, 

c) integracja osób niepetnosprawnych z mieszka(icami Gminy, 

d) dzia{ania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepetnosprawnych, 

e) organizowanie sportu, kultury, turystyki I rekreacji osób niepetnosprawnych, 

f) wsparcie dziatañ na rzecz integracji spotecznej I zawodowej osób niepetnosprawnych; 

3). w zakresie kultury, sztuki, ochrony dObr kultury I dziedzictwa riarodowego: 

a) inicjatywy kulturairie wzbogacajqce ofertq Gminy, Zespotów Szkót w Leoncinie oraz Biblioteki 

Publicznej w Leoncinie, 

b) organizacja imprez kulturalnych na terenie poszczególnych miejscowoci, sotectw na terenie 

Gminy, 

c) 

 

pomoc w organizacji imprez cyklicznych realizowanych na terenie Gminy, 

d) ochrona miejsc pamici, dóbr kultury dziedzictwa narodowego, 

e) rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej (w tym wydawniczych I promujqcych 

czytelnictwo), ze szczególnym uwzgIdnieniem programów skierowanych do dzieci I mtodzie±y oraz 

seniorów, 

f) tworzenia opracowar, wydawnictw, folderów na temat kultury I historli Gminy Leoncin I osób 

zwizanych z Gminq Leoncin; 

4) w zakresie wspierania I upowszechniania kultury fizycznej: 

a) prowadzenie szkolenia sportowego na terenie Gminy w rónych dyscyplinach sportu 

b) organizacja zwodOw sportowych lub udzia{ w zawodach sportowych, 

c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy, 

d) organizacja zajQ6 pozaszkolnych I pozaekcyjnych zapewniajcych zagospodarowanie wolnego 

czasu I rozwOj zainteresowari,; 

5) w zakresie nauki, szkolnictwa wyszego, edukacji, owiaty I wychowania: 

a) wspomaganie rozwoju I uzdolnie6 dzieci i mtodziey, twórczego mytenia I rozbudzania 

zainteresowari naukowych, 

b) ksztattowanie postaw prospotecznych, 

c) edukacja w zakresie poprawy bezpieczeñstwa, 



d) prowadzenie zajej6 edukacyjnych, szkoleh dia osób starszych; 

6. w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin I osób: 

a) integracja zawodowa I spo{eczna osOb zagrozonych wykluczeniem spofecznym, 

b) prowadzenie wietIic rodowiskowych, 

c) wspieranie rodzin znajdujcych siq trudnej sytuacji 2yciowej, 

d) prowadzenie zajc pozatekcyjnych dia dzieci I mfodzie±y z rodzin zagroonych wykluczeniem 

spotecznym, 

Rozdziaf VII. 

Tryb powolywania I zasady dzialania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

1. Zlecenie realizacji zadari organizacjom pozarzdowym maze mik formy: 

1) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

2) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2. Powierzenie oraz wspieranie realizacji zadania publicznego odbywa siq w trybie 

ogfaszanego przez Wójta otwartego konkursu ofert, chyba, 2e odrbne przepisy przewiduj 

inny tryb ziecania I powierzania. 

3. Na podstawie ztozonej oferty realizacji zadania publicznego, a której mowa w art. 14 

ustawy, zfo±onej przez organizacjq pozarzdow, Wójt uznajc ceIowoc realizacji tego zadania, maze 

zleci6 organizacji, z pominiciem otwartego konkursu ofert, realizacjq zadania publicznego a 

charakterze lokalnym lub regionatnym, spethiajcym warunki okretone w art. 19a ust. 1 ustawy. 

4. Procedure postpowania w sprawie ziecania realizacji zadari publicznych z pominiciem 

otwartego konkursu alert okrela wójt w drodze zarzdzenia. 

5. Ztecenie zadar, a których mowa w ust. 1, mo±e nastqpi6 na zasadach I w trybie okreIonym 

w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. a partnerstwie publiczno-prywatriym (Dz. U. z 2015 r. Paz. 696 z 

pón. zm). 

6. W przypadku wystpienia kIski 2ywiofowej, katastrofy naturalnej lub awarli technicznej w 

rozumienlu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kIski ±ywioowej (Dz. U. z 2014 r. 

Paz. 333 z pon. zm.) Wójt maze zleci6 arganizacjom realizacjq zadah publicznych z pominiciem 

trybu konkursu ofert. 

7. Organizacja, z którq WOjt zawart umowq na realizacjq zadania publicznego, mate zleciá 

realizacjq tego 	zadania 	innej 	organizacji, niebdcej stronq umowy, wybranej w sposOb 

zapewniajcy jamok I uczciwq konkurencj. 



8. Gmina mote udziela6 poyczek, gwarancji, porczeri oraz dofinansowa6 organizacjom, na 

realizacjq zadari w sferze poytku publicznego, na zasadach okreionych w odrbnych przepisach, o 

lie w budzecie Gminy bqdq wolne rodki. 

§ 10. 

1. Wójt ogthsza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji wybranego zadania 

priorytetowego w trybie przewidzianym ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziathInoci pozytku 

publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z pón. zm.) oraz ustawq z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy spofecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pOn. zm), 

2. Dotacje udzieiane sq maksymalnie na okres jednego roku kaieridarzowego. 

1. Otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego przeprowadza Komisja Konkursowa, któr 

powofuje Wójt w drodze Zarzdzenia. 

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacjq zadari zieconych 

przez Gminq organizacjom pozarzdowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

dziafainoci poytku publicznego I o woiontariacie, opiniowanie z{o±onych ofert oraz przedfo±enie 

propozycji wyboru ofert, na które proponuje siq udzielenie dotacji. 

3. Komisja iiczy nie mniej ni± trzy osoby oraz nie wicej ni± cztery osób, pracami Komisji kieruje 

Przewodniczqcy. 

4. Otwarcie I rozpatrzenie ofert przez Komisj nastpuje w miejscu I w terminie wskazanym w 

ogtoszeniu. 

5. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez cz{onków Komisji Konkursowej przez 

wypetnienie formularza okreIonego w zarzdzeniu Wójta. 

6. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czorików Komisji poprzez 

przyznanie okreIonej Iiczby punktów na formularzu okreIonym w zarzdzeniu Wójta. 

7. Ocenq merytorycznq Komisji ustaia siq przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie 

przez wszystkich czfonków Komisji. 

8. Za najkorzystniejszq ofertq bdzie uznana oferta, ktOra uzyska najwiqkszq liczbq punktów 

w ocenie merytorycznej. 

9. Z przebiegu konkursu sporzdza siq protokóf ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na 

ktOre proponuje siq udzielenie dotacji lub nie przyjcia zadnej z ofert. Protokóf wraz z pozosta{ 

dokumentacjq konkursow Komisja przedktada Wójtowi. 



Rozdziat VIII. 

Sposób oceny realizacji Programu 

§ 12.1. Wójt dokonuje kontroli I oceny realizacji zadania zieconego organizacji pozarzdowej 

na zasadach okreIonych w ustawie. 

2. Uwagi, wnioski I propozycje dotyczce bie±cej realizacji niniejszego programu, mogq by 

zgtaszane Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia bie±cej wspófpracy. 

3. Oceria efektywnoci programu bdzie oparta o analizq nastpujqcych wskaników: 

1) Iiczba organizacji pozarzdowych wyrazajcych wolq podjcia siq we wspOtpracy z Gminq realizacji 

zadania publicznego na rzecz Iokalnej spotecznoci, 

2) Iiczba organizacji pozarzdowych reaIizujcych zadania publiczne w oparciu o dotacje, 

3) Ticzba organizacji pozarzdowych, ktOre ubiegaty siq o dotacje, 

4) wysokok grodk6w finansowych przeznaczonych z buthetu Gminy na realizacjç tych zadar. 

§ 13. Wójt z{ozy Radzie Gminy Leoncin sprawozdanie z rocznej realizacji Programu w 2017 

roku w terminie do dnia 31 maja 2018 roku. 

Rozdziat IX. 

Srodki przeznaczone na realizacjq Programu 

§ 14. Wysokok grodk6w budzetowych przeznaczonych na realizacjq Programu w 2017 r. 

wynosi 2 000 zt ze rodków bud±etu Gminy. W Programie realizuje siq zadania publiczne od 

1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Rozdziat X. 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 15.1. Program na 2017 rok powstat w oparciu o konsultacje spoteczne przeprowadzone w 

roku 2016 z uwzgIdnieniem ustaw. 

2. Program zostat opracowany na podstawie informacji uzyskanych od mieszkartców Gminy 

oraz potrzeb wynikajcych z realizacji zada6 na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzdzie 

Gminy Leoncin. 

3. Konsultacje z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy miaty formq pisemnego wyra±enia opinli w termine 7 dni od dnia ukazania si 

ogtoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leoncin, 

Rozdzial XI. 

Postanowienia koticowe 

§ 16. W ramach Programu realizowane bqdq zadania, których realizacja przypada na okres 

od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

WOJTMI NY 

Adam Minhr Kra,c.h 


