
   

 Program współpracy Gminy Grunwald z organizacjami pozarządowymi

           oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Rozdział I

              Postanowienia ogólne

     § 1.

1. Program współpracy Gminy Grunwald z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  został  opracowany  zgodnie  z  ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 roku

–  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  i  jest  istotnym  elementem lokalnej  polityki

społecznej i finansowej Gminy.

2. Program określa:

1) zakres przedmiotowy Programu,

2) cel główny i cele szczegółowe Programu,

3) zasady współpracy,

4) formy współpracy i sposób realizacji Programu,

5) priorytetowe zadania publiczne,

6) okres realizacji Programu,

7) wysokość środków planowanych na realizację Programu,

8) sposób oceny realizacji Programu,

9) informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji społecznych,

10) tryb  powoływania   i   zasady   działania   Komisji   Konkursowych   do   opiniowania   ofert

w otwartych konkursach ofert.

3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn., Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);

2) Programie – należy przez to rozumieć niniejszy Program;

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Grunwald;

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grunwald;

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grunwald;

6) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Grunwald;

7) Organizacjach  –   należy  przez  to   rozumieć  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

8) Zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadanie wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1-33

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) Działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust.

1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku;

10) Konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert,  zgodnie z art. 11 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

11) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową;

12) Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) oraz art. 221

ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);

13) Stronie  internetowej  Gminy  – należy  przez  to  rozumieć  adres  internetowy

www.gminagrunwald.pl   lub  www.gminagrunwald.biuletyn.net

4.  Podstawowym  kryterium  decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi i

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest prowadzenie przez nie działalności na

terenie Gminy Grunwald i na rzecz jej mieszkańców.

Warunkiem  współpracy  nie  jest  rejestracja  siedziby  władz  organizacji  i  podmiotów  prowadzących

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Grunwald.



Rozdział II

Zakres przedmiotowy

     § 2. 

1.  Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wspólne wykonywanie zadań

publicznych   określonych   w   art.   4   ust.   1   ustawy   o   działalności   pożytku   publicznego

i  o  wolontariacie w zakresie należącym do zadań własnych gminy, w celu zaspokojenia  istniejących

potrzeb społecznych.

2. Przedmiot,  o  którym  mowa  w  ust.   1,  jest  procesem  wieloetapowym,  na  który składają się

w szczególności następujące zadania:

1) zdefiniowanie  istniejących  problemów  społecznych  mieszkańców  gminy  oraz  wypracowanie

sposobu ich zaspokajania,

2) realizacja   zadań   gminy   w  sferze   pożytku   publicznego   poprzez   wsparcie  finansowe

i  pozafinansowe  kierowanie  przez  gminę  do  działań  realizowanych  przez  organizacje

pozarządowe,

3) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form.

Rozdział III

      Cel główny i cele szczegółowe

     § 3.

1.  Głównym  celem  programu  jest  określenie  zasad  i  form  współpracy  gminy  z  organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wzmocnią ich rolę

w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez

nich działań.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) umocnienie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności za swoje otoczenie, w tym

przestrzeń publiczną oraz wspólnotę lokalną;

2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

3) wspieranie  działań  gminy  w  zakresie  diagnozowania  i  rozwiązywania  oraz  identyfikowania

potrzeb mieszkańców;

4) otwarcie   na   innowacyjność,   konkurencyjność   poprzez   umożliwienie   organizacjom

i   podmiotom   prowadzącym  działalność  pożytku  publicznego  indywidualnego  wystąpienia

z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez

samorząd;

5) zwiększenie  aktywności  organizacji  w  zdobywaniu  i  wykorzystywaniu  środków

pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy Grunwald.

Rozdział IV

   Zasady współpracy

     § 4.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, opiera się na zasadach:

1. pomocniczości  – polegającej  na  wzajemnym  wspieraniu  działań,  tzn.  organizacje  powinny

wskazywać,  jakie  zadania  są  w  stanie  samodzielnie  realizować,  natomiast  Gmina  powinna

tworzyć do tego odpowiednie warunki, co oznacza,  że Gmina przekazuje zadania do realizacji

organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego tam,

gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki organizacyjne i finansowe;



2. partnerstwa  – polegającej  na  tym,  że  zarówno  Gmina  jak  i  organizacje  oraz  podmioty

prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  uczestniczą  w  identyfikowaniu  i  definiowaniu

problemów  społecznych,  wypracowaniu  sposobów  ich  rozwiązania  oraz  realizacji  zadań

publicznych;

3. efektywności  – w  myśl  której  Gmina  i  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  prowadzące

działalność pożytku publicznego dążą do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań

publicznych oraz minimalizacji kosztów z tym związanych;

4. uczciwej  konkurencji  – polegającej  na  tym,  iż  wszystkie  podejmowane  przez  Gminę  oraz

organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działania przy

realizacji  zadań  publicznych  opierają  się  na  równych  i  obiektywnych  dla  wszystkich  stron

kryteriach,  zarówno  przy  dokonywaniu  oceny  tych  działań,  jak  również  przy  podejmowaniu

decyzji odnośnie ich finansowania;

5. suwerenności  stron  – co  oznacza,  że  Gmina  i  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty

prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  realizując  zadania  publiczne,  zachowują

niezależność we wzajemnych relacjach;

6. jawności  –  polegającej  na  tym,  że  wszystkie  możliwości  współpracy  Gminy z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są powszechnie

wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe. Wszelkie informacje dotyczące współpracy dostępne

są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Grunwald

www.gminagrunwald.biuletyn.net  oraz  na  oficjalnej  stronie  internetowej  Gminy  Grunwald

www.gminagrunwald.pl

Rozdział V

Formy współpracy i sposób realizacji programu

     § 5.

Podstawowym  kryterium  decydującym  o  współpracy  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  jest

działalność w sferze pożytku publicznego i realizacja przez nie zadań na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

     § 6.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego  opierać  się  będzie na realizacji  zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

i niefinansowych.

     § 7.

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

realizacji zadań publicznych w formie powierzania lub wspierania wykonanie zadań publicznych wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, na zasadach określonych w ustawie oraz innych

trybach w niej określonych.

2. Dotacje, o których mowa w pkt 1:

a) nie mogą być udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego

funduszy celowych na podstawie innych ustaw;

b) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizowanym zgodnie

z katalogiem kosztów kwalifikowanych określanym każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.

3.  Gmina  realizuje  zadania  z  zakresu  inicjatywy  lokalnej  która  jest  formą  współpracy  Gminy  z  jej

mieszkańcami,   w  celu  wspólnego  realizowania  zadań  publicznych  na  rzecz  społeczności  lokalnej.



Z wnioskiem o realizację inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Gminy bezpośrednio bądź za

pośrednictwem  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku

publicznego.

     § 8.

Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:

1. Informacyjna, poprzez:

a) spotkania  przedstawicieli  Gminy  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych  i  innymi

zainteresowanymi,  mające na celu wymianę poglądów dotyczących najważniejszych aspektów

funkcjonowania organizacji oraz rozwoju form współpracy;

b) informowanie   o  zadaniach  publicznych,  które  będą  realizowane  w  danym  roku  wraz

z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy Grunwald na realizację tych

zadań,  a  także  o  ogłaszanych  konkursach  ofert  na  stronach  internetowych  Gminy:

www.gminagrunwald.pl   lub  www.gminagrunwald.biuletyn.net

c) umieszczanie – w miarę możliwości – informacji o organizacjach i ich ciekawych inicjatywach,

dostarczanych  przez  zainteresowane  organizacje,  na  stronie  internetowej  Gminy:

www.gminagrunwald.pl

d) prowadzenie  i  bieżące  aktualizowanie  elektronicznej  bazy  organizacji  w  oparciu o aktualne

dane  dostarczane  przez  organizacje  pozarządowe  (organizacje,  które  chcą  być  umieszczone

w bazie lub współpracują z Gminą, są zobowiązane zamieścić i aktualizować informacje o sobie

poprzez przekazanie ankiety zawierającej informacje o organizacji lub ich zmianie);

e) zapraszanie  organizacji  do  konsultowania,  odpowiednio  do  zakresu  ich  działania,  projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

oraz projektów aktów normatywnych dotyczących dziedzin objętych działalnością statutową tych

organizacji;

f) wzajemnym  informowaniu  się  o  planowanych  kierunkach działalności i współdziałania w celu

zharmonizowania tych kierunków;

g) bieżące  informowanie  organizacji  o  możliwych  do  pozyskania  funduszach zewnętrznych

z innych niż budżet Gminy Grunwald źródeł finansowania na wsparcie działalności statutowej

tych organizacji.

2. Organizacyjna, poprzez:

a) działalność  wspólnych  zespołów  o   charakterze   doradczym  i   inicjatywnym,   złożonych

z  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku

publicznego oraz przedstawicieli Gminy, którzy są powoływani przez Wójta Gminy Grunwald;

b) zapraszanie przedstawicieli  organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność

pożytku publicznego  do udziału w pracach Komisji  Konkursowych  w celu  opiniowania  ofert

składanych w otwartych konkursach ofert;

c) udostępnianie  organizacjom  pozarządowym  i  podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku

publicznego – na preferencyjnych warunkach – lokali będących w zarządzie Gminy Grunwald lub

jednostek  organizacyjnych  Gminy  Grunwald  na  działalność  statutową  tych  organizacji

i podmiotów;

d) organizowanie  i  współorganizowanie  szkoleń,  konferencji,  spotkań  w  celu  podnoszenia

sprawności  funkcjonowania  organizacji  i  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku

publicznego;

e) pomoc  w  nawiązywaniu  przez  organizacje  i  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku

publicznego kontaktów zagranicznych;

f) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

g) prowadzenie  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej  dotyczącej  wspólnych  przedsięwzięć

Gminy  Grunwald  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego poprzez udostępnianie miejsca na stronie internetowej Gminy Grunwald:

www.gminagrunwald.pl



3. Pozostała, poprzez:

a) możliwość   objęcia   honorowym   patronatem   imprez   bądź   wydarzeń,   organizowanych

w szczególności na terenie Gminy Grunwald;

b) zawieranie umów partnerskich.

Rozdział VI

      Priorytetowe zadania publiczne na 2021 rok

     § 9.

Współpraca Gminy Grunwald z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego w 2021 roku będzie odbywać się w następujących obszarach:

1. Kultura fizyczna i sport, poprzez:

a) upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna;

b) upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu lekkoatletyka;

c) upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu tenis stołowy;

d) upowszechnianie  kultury  fizycznej  w  dyscyplinie  sportu  piłka  siatkowa  oraz  pokrewnych

dyscyplin sportu związanych z piłką siatkową;

e) popularyzację nowych dyscyplin sportu wśród mieszkańców Gminy Grunwald;

f) integrację osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe;

g) organizację zawodów i turniejów sportowych;

h) organizację  akcji  sportowych i  turystycznych promujących zdrowy i  aktywny  tryb życia  oraz

czynny wypoczynek.

2. Edukacja publiczna, oświata i wychowanie, poprzez:

a) organizację konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

b) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;

c) wspieranie   realizacji   programów   dotyczących   edukacji   obywatelskiej,   samorządowej

i  patriotycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pielęgnowania  tożsamości  z  lokalną

społecznością.

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, poprzez:

a) organizację konkursów recytatorskich;

b) organizację konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży;

c) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców

Gminy Grunwald w różnych dziedzinach kultury;

d) wsparcie wydawnictw popularno-naukowych promujących Gminę Grunwald.

4. Rozwiązywanie problemów osób dotkniętych niepełnosprawnością, poprzez:

a) działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  poprzez  integrację  i  rehabilitację  społeczną  osób

niepełnosprawnych;

b) wsparcie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności  i  potrzebujących pomocy poprzez

tworzenie grup wsparcia i asystentów rodziny.

5. Ochrona i promocja zdrowia, poprzez:

a) organizację  imprez  integracyjnych,  sportowo-rekreacyjnych  o  zasięgu  gminnym  promujących

zdrowy styl życia;

b) zmniejszenie  i  zmiana  struktury  spożycia  alkoholu  oraz  zmniejszenie  szkód  zdrowotnych

spowodowanych alkoholem;

c) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji

zdrowia;

d) promocję zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa;



e) realizację założeń polityki zdrowotnej państwa;

f) współdziałanie przy organizacji szkoleń związanych z promocją zdrowia;

g) współdziałanie przy organizacji badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, itp.)

6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, poprzez:

a) wspieranie  inicjatyw  i  koordynowanie  działań  w  zakresie  popularyzacji  zagadnień

bezpieczeństwa.

7. Ochrona środowiska i ekologia, poprzez:

a) działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska

przyrodniczego i ochrony zwierząt.

8. Ład przestrzenny, zieleń gminna, poprzez:

a) kształtowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji i wypoczynku.

9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez:

a) aktywizację oraz wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych;

b) rozwój usług i stymulowanie aktywności na rzecz seniorów w środowisku lokalnym;

c) rehabilitację  i  powrót  do  aktywnego  życia  seniorów,  poprzez  prowadzenie  Dziennego  Domu

Seniora w miejscowości Glądy.

       Rozdział VII

    Okres realizacji programu

 § 10.

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2. Termin realizacji zadań będzie określany w warunkach konkursu.

3.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  konkursów  ofert  określone  są  każdorazowo  w  ogłoszeniu

konkursowym.

      Rozdział VIII

   Wysokość środków planowanych na realizację programu

 § 11.

1.  Planowana wysokość środków na realizację Programu wynosi 70 000,00 zł.

2.  Szczegółowe  określenie  wysokości  środków finansowych  przeznaczonych  na  realizację  Programu

w poszczególnych obszarach zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Gminy Grunwald na 2021 rok.

3.  W trakcie  roku  budżetowego  2021  dopuszcza  się  zwiększenie  lub  zmniejszenie  zaplanowanej  na

zadania  publiczne  wysokości  środków  przeznaczonych  na  realizację  Programu  oraz  dokonywanie

przesunięć środków pomiędzy obszarami.

     Rozdział IX

     Sposób oceny realizacji programu

§ 12.

1. Miernikami oceny realizacji Programu w zakresie finansowym będą w szczególności:

1) Tryb konkursowy i pozakonkursowy:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

b) liczba złożonych ofert konkursowych, pozakonkursowych, wspólnych;

c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego (w tym rozwiązanych);

d) liczba organizacji korzystających z dotacji;



e) wysokość kwoty wnioskowanych dotacji;

f) wysokość kwoty dotacji udzielonej na poszczególne zadania priorytetowe;

g) wysokość udzielonej ogólnej kwoty dotacji (w tym także zwróconej w wyniku rozliczenia

zadania);

h)  udział  środków własnych  –  finansowych  i  pozafinansowych  –  organizacji  w  realizacji

zadania publicznego;

i) wysokość środków pozyskanych przez organizacje ze źródeł zewnętrznych;

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

k)  terminowość   i   kompletność  sprawozdań  składanych  przez  organizacje  pozarządowe

i  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  z  realizacji  zleconych  im  zadań

publicznych.

         

      2)   Inicjatywa lokalna:

     a) liczba złożonych wniosków o realizację inicjatywy lokalnej;

     b) liczba umów zawartych na wykonanie inicjatywy lokalnej;

     c) wysokość wkładu własnego mieszkańców z podziałem na: finansowy, pracę społeczną

      i świadczenia rzeczowe;

     d) wysokość wkładu Gminy w realizację inicjatywy;

     e) liczba osób zaangażowanych w realizację inicjatywy.            

2. Miernikami oceny realizacji Programu w zakresie pozafiansowym będą w szczególności:

1) liczba organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które skorzystały

ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć oferowanych przez Gminę;

2) liczba  przedsięwzięć  zrealizowanych  ze  współpracy  Gminy  z  organizacjami  i  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) liczba przeprowadzonych konsultacji;

4) liczba organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział

w konsultacjach;

5) liczba zadań publicznych realizowanych w partnerstwie.

3. Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, Wójt Gminy Grunwald przedkłada Radzie Gminy Grunwald do dnia 31 maja 2022 roku

sprawozdanie z realizacji niniejszego programu, uwzględniając mierniki wskazane w pkt 1 i 2.

     Rozdział X

    Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych

                       do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13.

1. Komisje Konkursowe, zwane dalej komisjami, powołuje Wójt Gminy Grunwald w drodze zarządzenia.

2. Do każdego konkursu ofert powoływana jest odrębna Komisja Konkursowa.

3.  Komisje są ciałami opiniodawczo – doradczymi Wójta Gminy Grunwald w sprawach oceny ofert

realizacji zadań publicznych.

4. Komisje Konkursowe powoływana jest w składzie 5 członków, z uwzględnieniem:

a) 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Grunwald, wyłonionych spośród pracowników urzędu;

b) 2  przedstawicieli  wskazanych  przez  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty  prowadzące

działalność  pożytku  publicznego,  z  wyłączeniem  osób  wskazanych  przez  organizacje  lub

podmioty  wymienione  w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, biorące udział

w konkursie.

5.  W pracach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji, na zasadach określonych

w art. 15 ust. 2e i 2ea ustawy.

6. Do członków Komisji stosuje się przepisy określone w art. 15 ust. 2f ustawy.

7.  Niewskazanie  osób  do  pracy  w  Komisji  przez  organizacje  lub  podmioty  prowadzące  działalność

pożytku publicznego, ani ich niezgłoszenie się w miejscu pracy Komisji w dniu rozpoczęcia jej pracy nie



stanowi o niemożliwości działania Komisji Konkursowej i możliwość opiniowania ofert stosownie  do

dyspozycji  zgodnie  z  art.  15  ust.  2da  ustawy  z  dnia  2  kwietnia  2003  roku  –  o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Dla  ważności  podejmowanych  przez  Komisję  decyzji  wymagana  jest  obecność co najmniej trzech

członków Komisji.

9.  Kandydatem  na  członka  Komisji  może  zostać  każdy  przedstawiciel  organizacji  lub  podmiotu

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, mających siedzibę na terenie Gminy Grunwald, pod warunkiem, że

organizacja lub podmiot, które reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie.

10. Komunikaty zapraszające do zgłaszania kandydatur  na członków Komisji  rozpowszechnia się  na

stronach internetowych Gminy: www.gminagrunwald.pl   lub www.gminagrunwald.biuletyn.net oraz na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald.

11. Przedstawiciela organizacji  lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego wybiera

Wójt Gminy Grunwald, spośród zgłoszonych kandydatur.

12.  Wójt  Gminy  Grunwald  powołując  Komisję  Konkursową  wskazuje  jej  przewodniczącego.

Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu opiniowania złożonych ofert.

13. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

14. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

15. W pierwszej kolejności Komisja sprawdza oferty pod względem formalnym:

a) zgodności   ze  wzorem  oferty   określonym  w  rozporządzeniu  Ministra   Rodziny,   Pracy

i   Polityki  Społecznej  z  dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty

i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego;

b) prawidłowości wypełnienia;

c) kompletności niezbędnych załączników; 

d) terminowości złożenia oferty.

16. W toku swej pracy Komisja może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących

złożonej oferty, a także do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane i informacje

przekazane przez oferenta ubiegającego się o realizację zadania publicznego.

17. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych ofert, biorą pod uwagę:

a) merytoryczną wartość oferty;

b) nowatorskie podejście do realizowanego zadania;

c) budżet  zadania,  a  w  nim:  koszt  realizacji  zadania,  wysokość  wkładu  własnego,  wkład  pracy

wolontariuszy;

d) współudział innych źródeł finansowania;

e) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zadania publicznego;

f) możliwość  realizacji  zadania  przez  organizację  lub  podmiot  prowadzący  działalność  pożytku

publicznego  przedstawiających ofertę,  tzn.  baza lokalowa,  zasoby  rzeczowe oraz  kwalifikacje

osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania publicznego;

g) doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz referencje udzielone oferentowi.

18. Ze  swoich  prac  Komisja  sporządza   protokół,   który  podpisuje  Przewodniczący  Komisji,

a następnie przedkłada go Wójtowi Gminy Grunwald.

19. Wójt Gminy Grunwald podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert,  biorąc pod uwagę

opinie Komisji oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

20.  Komisja  Konkursowa  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą  rozstrzygnięcia  konkursu,  do  którego  została

powołana.

21. Wójt Gminy Grunwald każdorazowo ogłasza wyniki konkursów na stronach internetowych Gminy:

www.gminagrunwald.pl  i  www.gminagrunwald.biuletyn.net   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Grunwald.

     Rozdział XI

   Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14.

1. Projekt Programu na rok 2021 powstał na bazie Programu współpracy na rok 2020.



2. Projekt Programu współpracy Gminy Grunwald z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, został przedłożony do konsultacji społecznych.

3. Zaproszenie do konsultacji nad projektem programu zostało upublicznione w dniu 19 listopada 2020

roku, poprzez:

a) publikację projektu niniejszego programu wraz z formularzem konsultacji na stronie internetowej

Gminy  Grunwald   www.gminagrunwald.pl  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy

Grunwald www.gminagrunwald.biuletyn.net 

b) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grunwald w Gierzwałdzie.

4. Termin zgłaszania uwag/propozycji co do zapisów treści Programu upłynął w dniu 24.11.2020 r.

5. Projekt Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego  na  rok  2021  został  poddany  konsultacjom społecznym  w   sposób

określony  w  uchwale  Nr  V/28/2015  Rady  Gminy  Grunwald  z  dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie

określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

6. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 19 listopada 2020 roku do 24 listopada 2020 roku,

w następujących formach:

a) telefoniczne dyżury konsultacyjne w Urzędzie Gminy Grunwald;

b) składanie uwag, opinii, stanowisk, propozycji korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adres

e-mail   a.lezanska@gminagrunwald.pl

7.  W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły propozycje, stanowiska, opinie od organizacji

pozarządowych  i  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego,  dotyczące  programu

współpracy na 2021 rok.

8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych została opublikowana na stronie internetowej Urzędu

Gminy  www.gminagrunwald.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Grunwald

www.gminagrunwald.biuletyn.net   w   zakładce   „Sprawozdania”  oraz    na    tablicy    ogłoszeń

w  Urzędzie  Gminy  Grunwald  w Gierzwałdzie.

     Rozdział XII

     Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Program ma charakter otwarty. Wójt Gminy Grunwald, na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych

lub na wniosek organizacji, może określić w trakcie roku nowe zadania i ogłosić otwarte konkursy ofert

lub zlecić ich realizację w innym trybie przewidzianym przepisami prawa.

2.  Realizacja  programu   opiera   się   na  przepisach  niniejszego programu oraz   ustawy   z   dnia

24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     


