PROGRAM WSPÓ PRACY GMINY PI TEK
Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI
NA 2014 ROK - PROJEKT

WST P
Ilekro w programie b dzie mowa o organizacjach pozarz dowych s to nieb ce
jednostkami sektora finansów publicznych i nie dzia aj ce w celu osi gni cia zysku , osoby
prawne lub jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw , w tym fundacje i stowarzyszenia . Dzia alno po ytku publicznego mo e by
prowadzona tak e przez:
osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podstawie przepisów o stosunku
Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , stosunku Pa stwa
do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno ci
sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dzia alno ci
po ytku publicznego;
stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego.
Organizacje pozarz dowe pe ni szczególn rol w yciu spo ecznym, potrafi skuteczniej
i szybciej realizowa zadania , rozwi zywa problemy skuteczniej ni instytucje do tego
powo ane.
Organizacje rozwijaj aktywno obywatelsk , kszta liderów spo ecznych, dlatego te
potrzebna jest szeroka wspó praca administracji publicznej i organizacji pozarz dowych .
Podmioty te czy wspólny cel : zaspokajanie potrzeb mieszka ców kraju, województwa ,
gminy.
Podstawowymi zasadami wspó pracy organizacji pozarz dowych i administracji
publicznej winny by zasady : partnerstwa, pomocniczo ci , suwerenno ci stron,
efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci.
Priorytetem w adz Gminy Pi tek jest s enie mieszka com w ramach posiadanych
zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki
w zakresie wspó pracy z organizacjami jest jednym z elementów efektywnego zarz dzania
Gmin .
Program wprowadza jasne i czytelne rozwi zania w czaj ce Organizacje w system
demokracji lokalnej, stanowi dla nich propozycj wspó pracy w dzia aniach na rzecz Gminy.

Charakterystyka Gminy Pi tek

Pi tek le y w województwie ódzkim nad rzek Moszczenic i Malin , na
skrzy owaniu dróg biegn cych z odzi do Kutna i z owicza do czycy.
Naturaln granic pó nocn Gminy stanowi rzeka Bzura z gminami Krzy anów i Bedlno.
dy przebiega granica mi dzy powiatem czyckim a kutnowskim. Pozosta e tereny s

oddzielone od s siednich powiatów w sposób mniej wyrazisty. Od wschodu gmina Pi tek
graniczy z Bielawami, gmin powiatu owickiego. Granic zachodni stanowi gmina Góra
w. Ma gorzaty w powiecie
czyckim. Pozosta e granice biegn gminami powiatu
zgierskiego: G ownem, Zgierzem i Ozorkowem.
Rozleg y obszar gminy le y w Niecce czyckiej, w pobli u skrzy owania g ównych dróg
polskich - Autostrady A1 i Autostrady A2. W sk ad Gminy wchodz nast puj ce so ectwa :
Balków, Bielice – Broników, Boguszyce, Czerników, Go lub, Górki ubnickie, Górki
awskie, Janowice, Janków-Or dki, , Jasionna, Konarzew, Krzyszkowice, ka, ubnica,
Mchowice, Micha ówka, Mys ówka, Orenice, Piaski-Le ajna, P awice, Pi tek, Piekary,
Pokrzywnica, Rogaszyn, Su kowice Pierwsze, Su kowice Drugie, ladków Podle ny,
ladków Rozlaz y, Sypin-Borowiec, Witów, W ostowice , W ostowice - Parcele i abokrzeki.
Powierzchnia gminy w 64% u ytkowana jest w postaci gruntów ornych.
Pod wzgl dem po enia geograficznego gmina Pi tek znajduje si na równinie
owicko-b skiej i pradolinie warszawsko-berli skiej.
Ciekawostk jest to, e Pi tek po ony jest w samym rodku Polski i z tego wzgl du
nazywany jest geometrycznym rodkiem Polski o czym informuje turystów konstrukcja
metaloplastyczna ustawiona na rynku w Pi tku.

§1. Postanowienia ogólne
Ilekro w Programie Wspó pracy Gminy Pi tek z Organizacjami Pozarz dowymi i innymi
podmiotami jest mowa o:
- Ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r.: Nr 234 poz. 1536 z pó n. zm.);
- Programie - rozumie si przez to Program Wspó pracy Gminy Pi tek z Organizacjami
Pozarz dowymi i innymi Podmiotami;
- Dotacji - rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
- rodkach Publicznych - rozumie si przez to rodki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
- Organizacji Pozarz dowej - rozumie si przez to organizacje nieb ce jednostkami
sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i
niedzia aj ce w celu osi gni cia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadaj ce
osobowo ci prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i
stowarzyszenia z zastrze eniem art. 3 ust. 4 ustawy;
- Podmiocie - rozumie si przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na
podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie
dzia alno ci po ytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego;
- Gminie - rozumie si przez to Gmin Pi tek;
- Urz dzie - rozumie si przez to Urz d Gminy Pi tek;
Zleceniobiorcy - rozumie si przez to organizacj pozarz dow lub inny podmiot, z którym
Gmina podpisa a umow na realizacj zadania gminnego.
Realizatorzy Programu:
Rada Gminy Pi tek i jej komisje w zakresie:
a) wytyczenia kierunków i obszarów wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi
i innymi podmiotami;
b) okre lenia corocznie wysoko ci rodków w bud ecie Gminy z przeznaczeniem na
realizacj wspó pracy w obszarach okre lonych w Programie;
c) rozpatrzenia sprawozdania z realizacji Programu.
Wójt Gminy Pi tek w zakresie:
a) podejmowania decyzji o kierunkach wspó pracy z organizacjami i innymi podmiotami;
b) dysponowania rodkami na ten cel, w ramach bud etu Gminy,
c) og aszania otwartych konkursów ofert na realizacj zada publicznych przewidzianych
w programie.
d) zawierania umów o udzielenie dotacji,
e) udzielenie dotacji z bud etu Gminy Pi tek .
Sekretarz Gminy Pi tek w zakresie:
Nadzór nad stanowiskiem pe nomocnika ds. wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi
Pe nomocnik ds. wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi w zakresie:
a) przygotowania i publikacji og osze o otwartych konkursach ofert na realizacj zada z
po ytku publicznego;
b) dokonywanie wst pnej kontroli kompletno ci i rzetelno ci oferty;
c) sporz dzanie opinii dotycz cej zakresu oferty i przed enie jej Wójtowi Gminy Pi tek;
d)informowania oferentów o zatwierdzonych przez Wójta Gminy Pi tek wynikach
rozpatrzenia ofert;
e) publikowania wyników rozpatrzonych ofert;

f) kontroli realizacji zada , oceny sprawozda z realizacji zada publicznych zleconych
podmiotom wy onionym w drodze konkursu,
g) po rednictwa w kontaktach mi dzy gmin a organizacjami pozarz dowymi;
h) informowania organizacji na temat uchwa Rady Gminy maj cych wp yw na ich
dzia alno ;
i) przeprowadzenia konsultacji.
§ 2. Podstawy prawne
Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami prowadz cymi
dzia alno po ytku publicznego na rok 2014, jest realizacj zapisu art. 5 a ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pó n. zm.).
Ponadto przepisy powy szej ustawy nak adaj na organy samorz du gminnego obowi zek
realizacji zada publicznych przy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz
z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi dzia aj cymi na podstawie przepisów
o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych, a tak e ze stowarzyszeniami
jednostek samorz du terytorialnego, które prowadz na terenie Gminy dzia alno po ytku
publicznego, w zakresie zada realizowanych przez gmin .
§ 3. Zakres przedmiotowy
Zakres przedmiotowy wspó pracy w adz Gminy z organizacjami obejmuje sfer
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

zada

§ 4. Formy i zasady wspó pracy
Wspó praca Gminy Pi tek z organizacjami pozarz dowymi b dzie mia a charakter finansowy
i pozafinansowy.
1. Wspó praca o charakterze finansowym prowadzona jest przede wszystkim w formie
zlecania realizacji zada publicznych w trybie:
1) otwartego konkursu ofert na:
a) powierzanie wykonywania zada publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zada publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
2) pozakonkursowym, okre lonym w art. 19 a ustawy, tzw. trybie ma ych zlece na
dofinansowanie pozakonkursowych zada publicznych.
2. Formy wspó pracy pozafinansowej Gminy z organizacjami to:
1) wzajemne informowanie si o planowanych kierunkach dzia alno ci przez gmin i
organizacje;
2) konsultowanie projektów uchwa organów Gminy w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci
statutowej organizacji;
3) bezp atne udost pnianie lokali na spotkania oraz dzia alno statutow organizacji;
4) wspó praca w pozyskiwaniu rodków na dzia alno organizacji;
5) wzajemne informowanie si o zamierzeniach, które nale y wcieli w ycie w rodowisku
lokalnym;
6) udzia w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych przy
wspó pracy organizacji pozarz dowych.

3. Wspó praca Gminy z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami prowadz cymi
dzia alno po ytku publicznego opiera si na zasadach:
1) partnerstwa - co oznacza, e organizacje pozarz dowe, na zasadach i w formie okre lonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikaj cym z odr bnych przepisów, uczestnicz w
identyfikowaniu i definiowaniu problemów spo ecznych, wypracowywaniu sposobów ich
rozwi zywania oraz wykonywaniu zada publicznych.
2) pomocniczo ci - zgodnie z któr Gmina prowadzi dzia alno powierzaj c organizacjom
pozarz dowym wykonywanie zada publicznych.
3) efektywno ci - w my l której Gmina wykorzystuje wspó prac z organizacjami
pozarz dowymi do efektywnej realizacji zada spo eczno – ekonomicznych.
4) jawno ci podejmowanych dzia
- zgodnie z któr organy gminne udost pniaj
wspó pracuj cym z nimi organizacjom pozarz dowym informacje o zamiarach, celach i o
rodkach realizowanych zada publicznych, w których mo liwa jest wspó praca z tymi
organizacjami.
5) uczciwej konkurencji – Gmina b dzie równorz dnie traktowa organizacje pozarz dowe
przy realizacji zada publicznych, og aszaj c w tym samym czasie takie same za enia
okre laj ce zadanie stosuj c takie same kryteria oceny zg oszonych ofert konkuruj cych
podmiotów.
6) suwerenno ci stron – zasada oznaczaj ca respektowanie przez organy administracji
publicznej odr bno ci zorganizowanych wspólnot obywateli oraz uznanie ich prawa do
samodzielnego definiowania i rozwi zywania problemów, w tym nale cych tak e do sfery
zada publicznych.
§ 5. Cele wspó pracy
Celem g ównym wspó pracy jest kszta towanie demokratycznego adu spo ecznego w
rodowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa mi dzy gmin i organizacjami
pozarz dowymi. S
temu b dzie wspieranie organizacji pozarz dowych w realizacji
wa nych celów spo ecznych.
1. Cele szczegó owe:
1) umacnianie lokalnych dzia , stworzenie warunków sprzyjaj cych powstawaniu struktur i
realizacji inicjatyw na rzecz spo eczno ci lokalnej;
2) zwi kszenie wp ywu inicjatyw obywatelskich na kreowanie polityki spo ecznej gminy;
3) poprawa jako ci ycia poprzez lepsze rozpoznawanie potrzeb mieszka ców;
4) udzia zainteresowanych organizacji przy tworzeniu programu wspó pracy;
2. Powy sze cele b
realizowane poprzez:
1) równy dost p do informacji oraz wzajemne informowanie si o planowanych kierunkach
dzia alno ci i wspó dzia anie w celu zharmonizowania tych kierunków(stosownie do ustawy o
dost pie do informacji publicznej);
2) konsultowanie z organizacjami projektów uchwa w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci
statutowej tych organizacji;
3) tworzenie wspólnych zespo ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, z onych z
przedstawicieli organizacji i gminy;
4) zlecanie realizacji zada publicznych organizacjom przez gmin wraz z udzielaniem
dotacji na finansowanie ich realizacji.
§ 6. Priorytetowe zadania publiczne
Jako zadania priorytetowe Gminy, przewidziane do realizacji we wspó pracy z organizacjami
w 2014 roku okre la si zadania z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez:

a) organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy i udzia w imprezach sportowych
na terenie Gminy i poza ni ,
b) szkolenie m odzie y w celu wszechstronnego rozwoju jej sprawno ci fizycznej
i umys owej,
c) kszta towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo ci poprzez uczestnictwo
w realizacji zada sportowych,
d) promocj aktywnego i zdrowego stylu ycia poprzez ruch,
e) wspó zawodnictwo szkó i aktywizacja rodowisk m odzie owych w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu,
2) przeciwdzia ania uzale nieniom i patologiom spo ecznym poprzez realizacj zada Zespo u
Interdyscyplinarnego poprzez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Pi tek,
b) podejmowanie dzia
w rodowisku zagro onym przemoc w rodzinie, maj cych na
celu przeciwdzia anie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w rodowisku dotkni tym przemoc w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo liwo ciach udzielenia
pomocy w rodowisku lokalnym,
e) inicjowanie dzia w stosunku do osób stosuj cych przemoc.
3) pomocy spo ecznej, promocji i ochrony zdrowia, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównanie szans tych rodzin poprzez realizacj
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, w tym:
a) realizacji dzia
profilaktycznych i warsztatów terapeutycznych dla osób uzale nionych
i wspó uzale nionych oraz ich rodzin,
b) prowadzenia wietlicy socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego na rzecz osób
uzale nionych i wspó uzale nionych,

c) realizacji programów pracy socjalnej dla rodowisk zagro onych ubóstwem
i wykluczeniem spo ecznym,
d) realizacji dzia
profilaktycznych dla dzieci i m odzie y, zagro onej patologiami
spo ecznymi,
e) wspierania dzia
edukacyjnych przeciwdzia aj cych patologiom poprzez dzia anie
zapewniaj ce zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i m odzie y,
f) przeciwdzia anie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym,
g) poprawa zdrowia i bezpiecze stwa zdrowotnego oraz jako ci ycia mieszka ców gminy
– wspieranie organizacji szkole , praktycznych
wicze
koordynuj cych
w zakresie ratownictwa medycznego,
h) edukacja i promocja zdrowia szczególnie w zakresie zapobiegania i wczesnego
wykrywania chorób uznanych za powszechnie wyst puj ce na danym terenie.
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
a) pomoc w realizacji przedsi wzi kulturalnych , s
cych rozbudzaniu i zaspokajaniu
potrzeb kulturalnych mieszka ców,
b) edukacja regionalna dzieci i m odzie y,
c) wspieranie i promocj twórczo ci oraz lokalnych dzia
i inicjatyw kulturalnych.
5) podtrzymywania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz rozwoju
wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego
poprzez popularyzacj i edukacj spo ecze stwa w zakresie zachowania dziedzictwa
kulturowego Gminy Pi tek.

6) ekologii i ochrony rodowiska poprzez:
a) edukacj ekologiczn ,
b) wspó dzia anie w realizacji ekorozwoju i zrównowa onego rozwoju,
c) ochron praw zwierz t i przeciwdzia anie bezdomno ci zwierz t.
§ 7. Okres realizacji programu
„Program wspó pracy Gminy Pi tek z organizacjami pozarz dowymi na rok 2014”
obowi zuje od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 8. Sposób realizacji programu i oceny realizacji programu
1. Zlecanie realizacji zada organizacjom pozarz dowym obejmuje w pierwszej kolejno ci te
zadania, które Program okre la jako zadania priorytetowe.
2. Gmina zleca b dzie realizacj zada publicznych organizacjom pozarz dowym, których
dzia alno statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
3. Podstawow form zlecania zada organizacjom pozarz dowym jest otwarty konkurs ofert.
4.Ustala si nast puj ce zasady og aszania konkursów:
1) konkursy ofert s og aszane i przeprowadzane przez Wójta Gminy Pi tek,
2) termin do sk adania ofert nie mo e by krótszy ni 21 dni od dnia ukazania si informacji
o konkursie,
3) otwarty konkurs ofert og asza si w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Gminy oraz na tablicy og osze Urz du Gminy Pi tek,
4) og oszenie o konkursie zawiera b dzie w szczególno ci:
a) rodzaj zadania,
b) wysoko rodków finansowych przeznaczonych na realizacj zadania,
c) zasady przyznawania dotacji,
d) termin i warunki realizacji zadania,
e) termin i warunki sk adania ofert,
f) termin i tryb wyboru oferty,
g) kryteria wyboru oferty,
h) informacj o realizowanych przez Gmin w roku og oszenia konkursu i w roku poprzednim
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi zanych z nimi wydatkami.
5. Oferty
1) Oferta, która nie spe nia wymogów formalno-prawnych okre lonych w og oszeniu
o otwartym konkursie ofert podlega odrzuceniu.
2) Oferta dopuszczona do rozpatrzenia powinna ponadto spe nia kryteria merytoryczne,
finansowe i organizacyjne.
3) Oceny ofert dokonuje Komisja powo ana Zarz dzeniem Wójta.
4) Zg oszenie do otwartego konkursu ofert nie gwarantuje uzyskania dotacji.
6. Poza otwartym konkursem ofert do realizacji zada publicznych organizacje mog ubiega
si o dotacj zgodnie z art. 19 a ustawy.
7. Sposób oceny realizacji programu
Miernikami efektywno ci realizacji Programu w danym roku b
informacje dotycz ce w
szczególno ci:
1) liczby og oszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wp yn y od organizacji;
3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizacj zada publicznych w ramach
rodków finansowych przekazanych organizacjom przez Gmin ;
4) wysoko ci rodków finansowych przeznaczonych z bud etu Gminy na realizacj zada
publicznych przez organizacje;

5) liczby osób, które by y adresatami (beneficjentami) dzia
przez organizacje.

publicznych realizowanych

§ 9. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
1. Projekt „Programu wspó pracy Gminy Pi tek z organizacjami pozarz dowymi na 2014
rok” tworzony jest na bazie dotychczasowych do wiadcze ze wspó pracy Gminy z
organizacjami.
2. Projekt Programu konsultowany jest z organizacjami, których dzia alno statutowa
obejmuje teren Gminy.
3. Konsultacje odbywaj si w okresie od 22.10.2013 – 30.10.2013 r. w formie przyjmowania
uwag i opinii na pi mie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt Programu –
udost pniony zosta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urz du
Gminy: www.gminapiatek.pl
4. Wype niony formularz mo na przekaza :
1) drog korespondencyjn na adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16, 99-120 Pi tek
2) osobi cie do Urz du Gminy Pi tek, Rynek 16, 99-120 Pi tek, pokój Nr 1,
3) drog elektroniczn na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl
5. Uwagi i opinie z dat wp ywu po dniu 30.10.2013 r. nie b
rozpatrywane.
6. Wszelkie sugestie b
przeanalizowane i w miar mo liwo ci uwzgl dniane.
§ 10. Tryb powo ania i zasady dzia ania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert
1. Wójt powo uje Komisj Konkursow w celu opiniowania z onych ofert oraz
przed enia propozycji wyboru ofert, na które proponuje si udzielenie dotacji.
2. Wyboru ofert dokonuje Wójt.
3. W sk ad komisji konkursowej wchodz :
1) przedstawiciele Urz du Gminy, wyznaczeni przez Wójta Gminy Pi tek;
2) osoby wskazane przez organizacje pozarz dowe, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
4. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkni tych, bez udzia u oferentów.
5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny z onych ofert w terminie i wed ug kryteriów
okre lonych w og oszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o przepisy ustawy i
niniejszy Program.
6. Do zada komisji konkursowej nale y w szczególno ci:
1) formalna weryfikacja z onych ofert,
2) merytoryczna ocena ofert spe niaj cych wymagania formalne,
7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) merytoryczne (stopie , w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zakres
ewaluacji – formy, narz dzia, mo liwo kontynuacji) – maksymalnie 7 pkt,
2) finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób obj tych
projektem, udzia rodków w asnych oferenta, inne ród a finansowania) – maksymalnie
5 pkt,
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe – profesjonalizm kadry, dotychczasowe
do wiadczenie w realizacji zada podobnego typu) – maksymalnie5 pkt,
4) ocena dotychczasowej wspó pracy z administracj publiczn (rzetelne oraz terminowe
wykonywanie i rozliczanie zada zleconych w ubieg ych latach) – maksymalnie 3 pkt.
8. Z prac komisji konkursowej sporz dza si protokó .
9.Ostateczn decyzj o wyborze ofert i przyznaniu b
odmowie przyznania dotacji
podejmuje Wójt, po zapoznaniu si z opini komisji w terminie 1 miesi ca od daty ko cowej
sk adania ofert. Rozstrzygni cie konkursu podaje si do publicznej wiadomo ci na stronie
internetowej Urz du oraz na tablicy og osze w siedzibie Urz du Gminy Pi tek.

10. Ofert realizacji zadania nale y z
wed ug wzoru okre lonego w obowi zuj cym
rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty nale y sk ada w sekretariacie Urz du
Gminy Pi tek, ul. Rynek 16 , pok. 1 lub przes poczt na adres: Urz d Gminy Pi tek, ul.
Rynek 16, 99-120 Pi tek. O zachowaniu terminu decyduje data z enia oferty do Urz du lub
data stempla pocztowego.
11. Do oferty nale y do czy :
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj ce status prawny oferenta i dokumenty potwierdzaj ce umocowanie osób go
reprezentuj cych,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji dzia aj cych krócej, za
spe nienie wymogu uwa a si sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty og oszenia
konkursu,
12. Odrzuceniu podlegaj oferty:
a) z one na drukach innych ni wskazane w niniejszym og oszeniu,
b) z one po terminie,
c) niekompletne i nieprawid owo wype nione lub dostarczone w nie zamkni tej kopercie,
d) dotycz ce zadania, które nie jest obj te celami statutowymi organizacji sk adaj cej ofert ,
e) z one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z og oszeniem,
f) nie dotycz ce pod wzgl dem merytorycznym zada wskazanych w og oszeniu.
13. Z enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
14. Kwota przyznanej dotacji mo e by ni sza od okre lonej w ofercie.
15. Ka dy projekt winien by z ony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie b dzie
rozpatrzony.
16. Na realizacj ka dego z zada podmioty uprawnione mog z
po jednej ofercie.
17. Wszelkie dokumenty powinny by z one w oryginale lub po wiadczone (przez osoby
upowa nione do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem w KRS) za zgodno
z orygina em .
§ 11. Procedury, tryb i kryteria przyznawania dotacji
1. Tryb post powania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli
wykonywania zadania zleconego b dzie odbywa si na zasadach okre lonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pó . zm.).
2 .Dotacje nie b
udzielane na finansowanie:
- dzia alno ci zwi zkowej, politycznej, religijnej,
- prowadzenie dzia alno ci gospodarczej,
- zakupów inwestycyjnych i remontów nie stanowi cych integralnej cz ci zg oszonego
zadania,
- organizacji nie wywi zuj cych si z zobowi za wynikaj cych z realizacji zada zleconych
w latach poprzednich.
3. Przyznanie dotacji nast puje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego,
o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pó n. zm.) po
podpisaniu umowy.
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok; w przypadku organizacji dzia aj cych krócej, za

spe nienie wymogu uwa a si sprawozdanie za okres: od rejestracji do daty og oszenia
konkursu,
4. Dotacja nie mo e by wykorzystana na zobowi zania powsta e przed dat zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych nie zwi zanych bezpo rednio z
realizacj danego zadania lub trudnych do wyodr bnienia.
5. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast puje z odpowiednim zastosowaniem przepisów
art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pó . zm.).
6. Wysoko przyznanej dotacji mo e by ni sza, ni wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mo e negocjowa zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofa
swoj ofert .
7. Wójt mo e odmówi podmiotowi wy onionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy oka e si , i rzeczywisty zakres realizowanego
zadania znacz co odbiega od opisanego w ofercie, podmiotom lub jego reprezentanci utrac
zdolno
do czynno ci prawnych, zostan ujawnione nieznane wcze niej okoliczno ci
podwa aj ce wiarygodno merytoryczn lub finansow oferenta.
8. Zleceniobiorcy s zobowi zani do:
a) otwarcia wyodr bnionego rachunku bankowego,
b) wyodr bnienia ewidencji ksi gowej rodków otrzymanych na realizacj umowy,
c) sporz dzania i sk adania sprawozda z wykonania zadania publicznego w terminie
okre lonym umow .
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy wed ug wzoru okre lonego w
obowi zuj cym rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
10. Ka da zmiana powy szych zasad wymaga, pod rygorem niewa no ci, formy pisemnej
zatwierdzonej przez Wójta Gminy Pi tek.
§ 12. Ko cowe postanowienia
1. Lokal na spotkania
Organizacjom i grupom nieformalnym nie dysponuj cym w asnym lokalem w adze gminy
umo liwiaj nieodp atne korzystanie z sal konferencyjnych Urz du Gminy Pi tek na
organizowanie spotka i szkole zwi zanych z realizacj zada publicznych.
2. Media
Czasopismem, do którego Organizacje maj otwarty dost p, jest „Gazeta samorz dowa
z rodka Polski”. Organizacje mog umieszcza w niej informacje i og oszenia dotycz ce ich
bie cej dzia alno ci .
3. Zasi g terytorialny
Program Wspó pracy finansowany jest z bud etu gminy Pi tek, jego koszty obci aj
podatników – mieszka ców gminy. W zwi zku z tym, podstawowym kryterium decyduj cym
o udzielaniu przez w adze gminy wsparcia dla Organizacji, jest dzia alno na rzecz gminy i
jej mieszka ców. O wsparcie w ramach Programu Wspó pracy ubiega si mog wy cznie
Organizacje, które prowadz ca swoj dzia alno lub cz
dzia alno ci dla mieszka ców
Gminy Pi tek.
4. Dost p i przep yw informacji
Informacje o wspó pracy i sprawach istotnych dla partnerów udost pniane i
rozpowszechniane s :
1) na stronie internetowej Gminy Pi tek www.gminapiatek.pl
2) na stronach internetowych partnerów;
3) na spotkaniach partnerów organizowanych z inicjatywy organizacji lub Gminy.

Wójt Gminy Pi tek udost pnia organizacjom wydawan gazetk oraz stron internetow
Gminy Pi tek na potrzeby informowania o prowadzonej dzia alno ci po ytku publicznego.
Partnerzy deklaruj organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych o realizowanych
wspólnie zadaniach publicznych.
5. rodki finansowe na realizacj programu
Wysoko
rodków finansowych na realizacj zada okre li w uchwale bud etowej na rok
2014 Rada Gminy Pi tek. Planowana kwota przeznaczona na ten cel 42.000,00 z .
Form i terminy przekazywania dotacji organizacji okre la b dzie umowa pomi dzy
Organizacj a Wójtem Gminy Pi tek.
6. Sprawozdawczo i kontrola
Organizacje, które uzyska y dotacj w ramach Programu Wspó pracy po zako czeniu
projektu s zobowi zane do z enia sprawozdania wed ug wzoru okre lonego w
rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej.
Organizacja, która uzyska a dotacj obowi zana jest podda si kontroli i ocenie
realizacji zadania, dokonywanym przez Wójta Gminy Pi tek, w zakresie i wed ug kryteriów
okre lonych w art. 17 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.
Ponadto Organizacja realizuj ca projekt zobowi zana jest sk ada Wójtowi Gminy
Pi tek bie ce sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji projektu
w terminach okre lonych w umowie.

