
W6jt Gn'inr,,Sicienko

OGLOSZENIE
W6jta Gminy Sicienko

z dnia 9 paLdziernika 2020 roku

w sprawie konsultacji projektu rocznego programu wsprflpracy Gminy Sicienko
z organrzacjami pozarz4dorvymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2021.

Na podstawie uchwaly nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko 227 puldziernika 2010 roku
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz4dowymi
i innymi podmiotami lub radq dzialalnoSci pozytku publicznego projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Kuj.- Pom. z dnia29.ll.2010 r. Nr l8l, po2.2382)

oglaszam

konsultacje projektu rocznego programu wsprilpracy Gminy Sicienko z organuacjami
pozarzqdolvymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie na rok202l

Projekt programu wsp6lpracy wraz z formularzem zgloszenia opinii dostgpny jest w Biuletynie
Intbrmacji Publicznej, na stronie internetowej www.sicienko.pl oraz w kancelarii Urzgdu Gminy
w Sicienku pok6j nr I l.

Prawo udzialu w konsultacjach majq organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3

ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie prowadzEce dzialalno6i pozytku
publicznego nt yzecz mieszkaricr6w Gminy Sicienko.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarz4dov'rych oraz innych podmiot6w,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnra 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie dotycz4cych projektu Programu.

Konsultacje odbywaj4 sig w formie wyraZenia pisemnych opinii.

Czas rozpoczEcia konsultacji 9 patdziernika 2020 r.
Czas zakonczenia konsultacji:22 paidziernika 2020 r.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly molnazglaszac:
- w formie pisemnej na adres: UrzEd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
- za poSrednictwem poczty elektronicznej - gmina@sicienko.pl,
- za poSrednictwem fax-u nr 52 58 70 407.

Wyniki konsultacji zamieszcza sig na stronie Biuletynu Informacji
www.bip.sicienko.pl, na stronie internetowej www.sicienko.pl oraz na tablicy oglo

Publicznej
Urzgdu

Gminy w Sicienku

Zalqczniki:
l. Formularz zgloszenia opinii.
2. Projekt programu wsp6}pracy
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Zalqcmikm I
do Ogloszenia W6jta Gminy Sicienko
z dnia9 paidziemtka 2020 roku

FORMULARZ KONSULTACJI
Projektu rocznego programu wsp6lpracy Gminy Sicienko z organtzacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 lrwietnia 2003 roku o dzialalno5ci poirytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

1. Dane organizacjipozarzqdowej prowadzqcej dzialalno5d pozytku publicznego na
rzecz mieszkarfic6w Gm iny Sicienko.

2. Uwagi do projektu rocznego programu wsp6lpracy Gminy Sicienko na 2021 rok

Aktualny zapis projektu
proqramu

Proponowane zmiany Uzasadnienie

data, imig i nazwisko

osoby uprawnionej zglaszajqcej uwagi w imieniu organizacji

oraz pieczg( organizacj i

-t7t -[.'=**o

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Numer telefonu/adres e-mail
orqanizacii
Imig i nazwisko osoby do
kontaktu



Zal1czniknr2
do Ogloszenia W6jta Gminy Sicienko

z dnia 9 pa2dziernlka 2020 roku

-projekt-
Roczny program wsp6lpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi

podmiotami, o kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci
poiytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

$ 1. Program obejmuje wsp6lprac9 gminy Sicienko z organizacjami pozarz4dowymi oraz

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie prowadz4cymi dzialalnoSd poZytku publicznego na rzecz Gminy Sicienko ijej
mieszkaric6w w zakresie zadafi publicznych realizowanych w roku 2021.

$ 2. Ilekro6 w Programie jest mowa o:

l) Gminie - naleiry przezto rozumie6 Gming Sicienko;

2) Radzie - naleiry przezto rozumie6 Radg Gminy Sicienko;

3) W6jcie - nale?y przezto rozumie6 W6jta Gminy Sicienko;
4)Urzgdzie - nale?y przezto rozumie6 Urz4d Gminy w Sicienku;

5) organizacjach pozarz4dowych - nale2y przez to rozumiei organizacje pozarz4dowe iinne
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

6) ustawie - naleiry przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po4rtku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.22020 roku, poz. 1057)

7) dotacji -naleLry przezto rozumiei dotacjg wrozumieniuart. 127 ust. I pkt. I lit. e oruzart.22l
ustawy z dnia27 sierynia2}D9 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22019 roku, poz. 869 zpoLn. zm.)

8) konkursie - nale?y przez to rozumied otwarty konkurs ofert, okt6rym mowa wart. l1 i 13

ustawy;

9) Programie - nale?y przezto rozumied niniejszy program.

Rozdzial II
Cel gl6wny i cele szczeg6lowe Programu

$ 3. Celem gl6wnym wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarz4dowymi jest budowanie
partnerstwa pomigdzy administracj4 samorz4dow4 i organizacjami pozarz4dowymi oraz efektywne
wykorzystanie aktywno6ci spolecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaflc6w Gminy.

$ 4. Cele szczeg6lowe wsp6lpracy to:

I ) wspieranie aktywnoSci mieszkaric6w gminy oraz zaangaZowanie ich w dzialania na rzecz

Gminy i rozwoju wigzi lokalnych;
2) rozwijanie poczucia to2samo5ci lokalnej i zachowanie tradycji;
3) promowanie aktywnego wypoczynku, r6znego rodzaju dyscyplin sportowych, walor6w

turystycznych Gminy;
4) wspieranie os6b i rodzin dotknigtych problemem niepelnosprawnoSci;

5) tworzenie warunk6w do dzialania istniej4cych organizacji pozarz1dowych oraz powstawania
nowych organizacji;

6) uzupelnienie prowadzonych przez Gming dziatah na rzecz mieszkaric6w;

7) integracja organizacji pozarz4dowych realizuj4cych zadania publiczne na obszarze Gminy;
8) prezentacja dorobku organizacji pozarz4dowych i promowanie ich osiqgnigd.



Rozdzial III
Zasa,dy wsp6lpracy

$ 5. Wsp6tpraca pomigdzy Gminq i organizacjami pozarz4dowymi odbywa sig w oparciu
o nastgpuj4ce zasady'.

l) pomocniczoSci, kt6ra oznacza, i2 Gmina wsp6lpracuje zorganizacjami pozarz4dowymi,
powierza lub wspiera wykonanie przez nie zadari publicznych. W zamian za to organizacje
pozarz4dowe zapewniaj4 ich wykonanie w spos6b profesjonalny, ekonomiczny, terminowy
i spelniaj4cy oczekiwania odbiorc6w, atakhe podejmuj4 dzialania zmierzaj1ce do
wzmacniania swoich zasob6w osobowych, rzeczowych i finansowych;

2) suwerennoSci stron, respektuj4cej niezaleZno3c organizacji pozarz4dowych i ich prawo do

samodzielnego wyboru sposobu i metod realizacji zadania przy jednoczesnej

odpowiedzialnoSci organizacji pozarzqdowych za osi4gnigcie zaplanowanych efekt6w;
3) partnerstwa, kt6re oznacza, i2 strony s4 r6wnoprawnymi partnerami, aktywnie uczestnicz4

we wsp6lpracy, d42q do kompromisu w okre$laniu zadari przeznaczonych do realizacji
4) efekfinoSci, polegaj4cej na wsp6lnym d4zeniu Gminy i organizacji pozarz1dowych do

osi4gnigcia w realizacji zadafi publicznych mo2liwie najlepszych efekt6w z ponoszonych

naklad6w oraz wywi4zywania siQ przez organizacje pozarz4dowe w spos6b rzetelny
z realizacji zadari publicznych, obowi4zk6w dokumentacyjnych i sprawozdawczych;

5) uczciwej konkurencji, zapewniaj4cej r6wne szanse dla organizacji pozarz4dowych

w ubieganiu sig o wsparcie Gminy, stosowanie jednakowych kryeri6w i przejrzystych
procedur przyznawania dotacji, a ze strony organizacji pozarz1dowych pelnej, rzetelnej

informacji oraz uczciwego przedstawienia zasob6w planowanych dzialafi oraz kalkulacji
koszt6w ich realizacji;

6) jawno3ci, polegaj4cej w szczeg6lno6ci na udostgpnianiu przez Gming informacji o zamiarach,

celach dzialaniach, dotychczasowych kosztach realizacji zadan, czy efektach wsp6lpracy oraz

udostgpnianiu przez organizacje pozarz1dowe informacji dotycz4cych ich struktur
organizacyjnych, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przeznie dzialalno6ci statutowej oraz
sytuacji finansowej.

Rozdzial fV
Zakres przedmiotowy

$ 6. Zakres przedmiotowy wsp6lpracy Gminy zorganizacjami pozarzqdowymi obejmuje zadania

okre(lone w art. 4 ust. I ustawy.

Rozdzial V
tr'ormy wsp6lpracy

$ 7. Wsp6lpraca Gminy z organizacjami pozarz4dowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.

$ 8. l.Wsp6lpraca o charakterze finansowym odbywa sig w nastgpuj4cych formach:

l) zlecania realizacji zadari publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami

okreSlonymi w art. I I ustawy;

2) zlecaniarealizacji zadari publicznych z pominigciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb
uproszczony), zgodnie z przepisamiokre6lonymi w art. l9 a ustawy.

2. Zlecanie przez Gming organizacjom pozarzqdowym realizacji zadari publicznych na zasadach

okreSlonych w ustawie odbywa sig w formie:
l) powierzania wykonywania zadari publicznych, wrazz udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacj|'
2) wspierania wykonywaniazadan publicznych,wraz zudzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji.
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$ 9. Wsp6tpraca o charakterze pozafinansowym odbywa sig w nastgpujqcych formach:

I ) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalno5ci i wsp6ldzialania w celu

zharmonizowania tych kierunkow w szczeg6lno6ci poprzez spotkania przedstawicieli

organizacji pozarzqdowych z przedstawicielami samorz4du oraz wymiang informacji za

pomoc4 dostgpnych Srodk6w komunikacji;

2) udzielania przez gming wsparcia w postaci u?yczania sprzgtu, bezplatnego udostgpniania sal

i pomieszczefi na realizacjg dzialah statutowych, szkolefi, konferencji i tym podobnych

spotkari o charakterze otwartym;

3) konsultowania z organizacjami pozarz4dowymi projekt6w akt6w normatywnych
w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych organizacji zgodnie z zasadami

okre6lonymi uchwatq Rady Gminy Sicienko;

4) prowadzenia wykazu organizacji pozarz1dowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu

oraz stronie internetowej www.sicienko.pl ;

5) popularyzacji dzialalno6ci organizacji pozarz4dowych na stronie internetowej Gminy, w tym
promowania organizacji pozarz4dowych prowadzenie iaktualizowanie tzw.,,Mapy
aktywnoSci", zawierajqcej najistotniejsze dane o organizacjach pozarzqdowych na podstawie

inform acj i przekazyw any ch przez te organ izacje;

6) angazowania organizacji pozarz4dowych do wymiany doSwiadczeri i prezentowania

osi4gni96;

7) udzialu organizacji pozarz4dowych w uroczystoSciach, festynach i tym podobnych imprezach

organizowanych przez Gming i adresowanych do mieszkaric6w Gminy;
8) tworzenia, w miarg potrzeb, zespol6w konsultacyjnych o charakterze doradczym lub

inicjatywnym, skladaj4cych sig z przedstawicieli Gminy oraz organizacji pozarz4dowych

w celu rozpatrywania okre6lonych problem6w, ustalania strategii i sposob6w wsp6lnego

dzialania.

Rozdzial VI
Priorytetowe zadania publiczne

S 10. L Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadania publiczne realizowane w roku 2021 przy

wsp6lu dz i a I e Gm in y z or ganizacjami p ozarz4dowym i :

l) dzialalnoSd na rzecz os6b niepelnosprawnych. w qvm:

a) wspieranie rodzin poprzez organizowanie zajEt, dla niepelnosprawnych czlonk6w rodziny;
b) stwarzanie warunk6w do pelnego uczestnictwa os6b niepelnosprawnych w Zyciu kulturalnym,

sporcie, rekreacji i turystyce;
c) wyr6wnywanie szans os6b niepelnosprawnych w zyciu spolecznym;

d) integracja Srodowisk os6b niepelnosprawnych;

2) kultura- sztuka. ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodoweso. w tvm:
a) organizacja i udzial w konkursach, przegl4dach, imprezach artystycznych w roZnych dziedzinach

sztuki;
b) udzial w r62norodnych przedsigwzigciach, zwi1zanych z tw6rczo6ci4ludow4;
c) podtrzymywanie tradycji lokalnej, wspieranie dzialah na rzecz dziedzictwa narodowego;

d) kultywowanie i rozw6j idei solidarnoSci spolecznej;

e) realizowanie projekt6w zwi4zanych z upowszechnianiem historii" kultury Gminy i regionu;
3) wsoieranie i uoowszechnianie kulturv frzvcznei- w tvm:
a) rozw6j sportu dzieci, mlodzie?y i dorostych;

b) prowadzenie zajgc, trening6w, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych
przez zwiqzki sportowe w r6znych dyscyplinach sportu, d. pilka no2na, pilka siatkowa, unihokej,
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zapasy orv innych, zaproponowanych w konkursie ofert oraz wynikaj4cych ze spolecznego
zapotrzebowania;

c) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, turniej6w dla mieszkaric6w Gminy;
d) udzial sportowych reprezentacji gminy Sicienko w imprezach izawodach sportowych w gminie

i pozajej granicami.

2. Gmina Sicienko w miarg potrzeb i mo2liwoSci bgdzie promowata i wspierala dzialania zwi1zane
z ekonomi4 spoteczn4.

Rozdzial VII
Okres realizacji Programu i wysokoS6 6rodk6w planowanych na jego realizacjg

$ 11. Program obowiqzuje w okresie od I stycznia202l roku do 31 grudnia 2021 roku.

S 12. l. Na realizacjg zadah publicznych przez organizacje w 2021 roku planuje sig w budZecie

kwotg 194.000,0021.

2. Ostateczna wysoko6i 5rodk6w, o kt6rej mowa w ust.l, okreSlona zostanie przez Radg Gminy
Sicienko w uchwale bud2etowej narok202l.

Rozdzial VIII
Spos6b realizacji Programu

S 13. l.Podmiotami uczestnicz4cymi w realizacji Programu s4:

I ) Rada w zakresie okre5lania wysoko5ci Srodk6w budZetowych przeznaczonych na powierzanie
iwspieranie wykonania zadari publicznych i uchwalenia Programu;

2) W6jt wzakresie realizacji Programu, bie24cej wsp6lpracy zorganizacjami pozarz4dowymi,
przeprowadzania konkurs6w;

3) organizacje pozarz4dowe prowadzqce dzialalnoSi po2ytku publicznego na rzecz Gminy ijej
m ieszkaric6w w zakres ie odpowiadaj 4cym dzialaniom Gm i ny.

S 14. l. W6jt realizuje Program przy pomocy Urzgdu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
kt6re w obszarze swej dzialalnoSci mog4 wsp6lpracowad z organizacjami pozarz4dowymi.

2. WUrzgdzie pracownik do spraw wsp6lpracy zorganizacjami pozarz4dowymi wsp6ldziala
z organizacjami pozarzqdowymi w szczeg6lno5ci poprzez:

I ) podejmowanie i prowadzenie bieZ4cej wsp6lpracy z organizacjami pozarz1dowymi;

2) prowadzenie i aktualizowanie ,,Mapy aktywnoSci" na podstawie informacji przekazywanych
pr zez o r ganizacj e p o zarz4dowe ;

3) informowanie o sesjach Rady, kt6rych porz4dek obrad obejmuje zagadnienia zwiqzane
z dzialalnoici4 statutow q organizacji pozarz4dowych;

4) opracowywanie i konsultowanie projektu Programu;

5) przygotowanie i koordynowanie przeprowadzenia konkurs6w;
6) organizowanie spotkari i konferencji;
7 ) sporzqdzan ie sprawo zdah z realizacji Program u.

$ 15. Wspieranie i powierzanie wykonania zadaf publicznych organizacjom pozarz4dowym
odbywa sig wdrodze konkurs6w zgodnie zzasadami okreSlonymi wustawie, chyba 2e przepisy
odrgbne przewiduj4 inny tryb zlecania.

$ 16. Gmina zleca realizacjg zadafi publicznych organizacjom pozarzqdowym, kt6rych dzialalnoSi
statutowajest zgodna z zakresem zlecanego zadania.

$ 17. LKonkurs na realizacjg zadart publicznych pruez organizacje pozarzqdowe oglasza W6jt
w oparciu o ustawg.

4



2. Warunkiem przyst4pienia przez organizacjg pozarz4dow4 do konkursu jest zloilenie
wwyznaczonym terminie oferty zgodnej zwzorem okre6lonym wprzepisach prawa wynikaj4cych
z ustawy.

3. Oferty zawieraj1ce braki formalne polegaj4ce na braku podpis6w os6b uprawnionych do

reprezentacji organizacji pozarz4dowej, braku pieczgci, braku stwierdzenia zgodnoSci kopii
z oryginalem, blgdach rachunkowych lub innych drobnych uchybieniach formalnych podlegaj4
procedurze uzupelnien ia.

4. Oferta zlo2ona po terminie nie moze byi uzupelniona.

$ 18. I . W ramach dotacji udzielanych na zadania publiczne realizowane w ramach Programu

dopuszczalne s4 nastgpujqce wydatki:

l) koszty personelu realizuj4cego zadanie (na podstawie um6w o pracg, um6w zlecen, um6w
o dzielo, umow o Swiadczenie uslug, itp.);
2) koszty podr6zy, w tym nocleg6w i wyzywienia dla uczestnik6w zadania ios6b zatrudnionych
przy jego realizacji;

3) koszty zakupu wyposa2enia, material6w, stroj6w i sprzgtu (nowych i uzywanych) oraz uslug
(transport, wynajem, tfumaczenia, rozpowszechnianie informacji, przygotowanie idruk
wydawnictw, ubezpieczenia itp.);
4) koszty szkoleri;

5) koszty obslugi sgdziowskiej i medycznej imprez rekreacyjnych i zawod6w sportowych;
6) koszty zakupu artykul6w konsumpcyjnych i dostaw;

7) koszty koordynacji i promocji projektu;

8) koszty podatku od towar6w i uslug;

9) koszty po5rednie (koszty medi6w, koszty czynszu, koszty administracyjne itp. poniesione na

realizacjg zadania).

2. Zadne wydatki wymienione w ust. I nie mog4 przekracza(, wysokoSci zwykle ponoszonych przez

organizacje pozarz4dowe i inne podmioty realizuj4ce dzialania, zaS stawki nie mog4 przekraczad

powszechnie obowi4zuj4cych na rynku.
3. Dotacje nie mog4 byd wykorzystane na:

I ) remonty budynk6w;
2)zadania i zakupy inwestycyjne:
3) zakupy nieruchomoSci;

4) dzi alalno6c go spodarcz4;

5) dzialalnoSd polityczn4 i religijn4;
6) premie dla uczestnik6w i personelu realizuj4cego zadanie;

7) transfery zawodnik6w.

Rozdzial IX
Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowej

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

$ 19. l. Komisjg konkursow4 do opiniowania ofert w otwarlych konkursach ofert powoluje sig

w zwi4zku z ogloszeniem konkursu.

2. Komisjg konkursow4 powoluje W6jt w formie zarz1dzenia.

3.Ocena ofert pod wzglgdem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego
odpowiedzialnego za wsp6lpraca zorganizacjami pozarz1dowymi. Pracownik sprawdza, czy oferta
zostala zloZona przez uprawniony podmiot, czy zostala zlolona w terminie, czy jest zgodna

z obowi4zuj4cym wzorem oferty, czy zawiera wszystkie wymagane dane i dokumenty, czy zostala

podpisana przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia ww. brak6w, wnioskodawca zostaje
powiadomiony i w ci4gu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupelnienia brak6w.
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4. Komisja konkursowa w szczeg6lno6ci:

I ) dokonuje merytorycznej oceny ofert;
2) przedkLada W6jtowi protokot posiedzenia komisji wraz zpropozycj4 wysoko$ci dotacji dla

organizacji.

5. Komisja konkursowa rorwi4zuje sig z dniem rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert.

S 20. l. Komisja konkursowa dokonuje oceny zlohonych ofert wci4gu l0dni od dnia uptywu
terminu skladania ofert. O l,,,4,znaczonym terminie imiejscu otwarcia ofert czlonkowie komisji
konkursowej zostajq powiadomienitelefonicznie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

2. Prace komisji mog4 byd przeprowadzone, je2eli w posiedzeniu bierze udzial co najmniej polowa
jej czlonk6w.

S 2f . l. Oferfy spelniaj4ce wymogi formalne podlegaj4 ocenie merytorycznej.
2. Czlonkowie komisji konkursowej dokonuj4 oceny merytorycznej w oparciu o jednolite kryteria

okre$lone w ogloszeniu o konkursie.

$ 22. 1 . Z przebiegu prac komisji konkursowej sporzqdza sig protok6l, kt6ry powinien zawierac
w szczeg6lnoSci:

I ) termin i miejsce otwarcia ofert;
2) sklad komisji konkursowej;
3) liczbg zgloszonych ofert;
4) wskazanie ofert spelniaj4cych warunki konkursu i uzasadnienie odrzucenia ofert, kt6re nie

spelniaj4 warunk6w konkursu;

5) wykaz ofert wybranych przez komisjg konkursow4 wraz z uzasadnieniem oceny merytorycznej
6) propozycjg rozstrrygnigcia konkursu i propozycjg wysokoSci dotacji dla wybranych oferent6w,

wysokoS6 wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkoSi 6rodk6w finansowych przeznaczonych

do rozdysponowania w konkursie,

7) ewentualne uwagi czlonk6w komisji;
8) podpisy czlonk6w komisji.
2. Komisja konkursowa przekazuje niezwlocznie protok6l W6jtowi.

S 23. W6jt, po zapoznaniu sig z protokolem komisji konkursowej dokonuje w formie zarz4dzenia,

ostatecznego wyboru i ustala wysokoS6 dotacji .

Rozdzial X
Spos6b oceny realizacji Programu.

S 24. W6jt dokonuje kontroli i oceny realizacji Programu, w tym zadafi realizowanych w ramach

konkurs6w.

$ 25. WskaZnikami efektywnoSci realizacji Programu sq w szczeg6lno6ci informacje dotycz4ce:
I ) liczby organizacji pozarz4dowych podejmuj4cych sig realizacji zadan publicznych we

wsp6lpracy z Cmin4 na rzecz lokalnej spoleczno5ci;

2) liczby um6w zawartych przez Gming zorganizacjami pozarz4dowymi wformie wsparcia iw
form ie powierzenia zadania publicznego;

3) orientacyjnej liczby os6b, kt6re byty adresatami zadah publicznych realizowanych przez

organizacje pozaru1dowe we wsp6tpracy z Gmin4;
4) liczby os6b zaanga2owanych (wktad osobowy) w realizacjg zadai publicznych przez organizacjg

pozarz4dowe;

5) wysokoSci Srodk6w finansowych wlasnych oraz zinnych 2rodel zaangalowanych przez

organizacje pozarzqdowe w realizacjg zadania publicznego we wsp6lpracy z Gmin4;
6) wysoko6ci Srodk6w finansowych przeznaczonych w budZecie Gminy na realizacjE zadah

publicznych przez organizacje pozarz4dowe;
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7) wysokoSci Srodk6w finansowych z budZetu Grniny wykorzystanych przez organizacje
pozarz1dowe na realizacj g zadafi publicznych.

Rozdzial XI
Informacja o sposobie tworzenia Programu orarz o przebiegu konsultacji.

S 29. l. Prace nad przygotowaniem Programu zostaty zainicjowane przezlJrz4d.
2. Program jest tworzony w oparciu o art. 5a ust. I i 4 ustawy.
3. Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwaly nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko

z 27 pa2dziernika 2010 roku w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami lub rad4 dzialalnoSci poZytku publicznego
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych
organizacji.
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S 26. l. Bie24cym monitorowaniem realizacji zadah zawafich w Programie zajmuje sig pracownik
Urzgdu do spraw wsp6lpracy z organizacjami pozarz1dowymi.

2. Organizacje pozaru1dowe mog4 sklada6 Radzie, W6jtowi ipracownikowi Urzgdu do spraw
wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowym wnioski, uwagi i propozycje dotycz4ce realizacji
Programu.

$ 27. l. W6jt wyznacza osoby odpowiedzialne za kontrolg ioceng realizacji zadari publicznych
zleconych organizacjom pozarz4dowym.

2. Osoby kontroluj4ce uprawnione sq do dokonywania okresowej kontroli ioceny stanu realizacji
przez organizacje pozarz4dowe zadari publicznych w okresie ich wykonywania oraz kontroli i oceny
pojego zakoficzeniu,w szczeg6lnoSci w zakresie okreSlonym w art. l7 ustawy.

3. Do zadaf os6b odpowiedzialnych za kontrolg naleiry w szczeg6lnoSci:

l) analiza i ocena przedkladanych przez organizacje pozarzqdowe rozliczeh, sprawozdari i innych
dokument6w;

2) ocena realizacji zadaf publicznych poprzez wizytowanie organizacji pozarzqdowych lub
wezwanie przedstawicieli tych organizacji do Urzgdu;

3) egzekwowanie przestrzegania przez organizacje pozarz1dowe postanowief zawartych
w przepisach rangi ustawowej, w wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych, w umowach
i w Programie;

4) egzekwowanie od organizacji pozarz4dowych wyjaSniefl oraz zwrotu Srodk6w
niewykorzystanych zgodnie z umow4.

4. Z przeprowadzonych kontrol i sporzqdza sig protok6l.

$ 28. l. W6jt sklada Radzie nie p6Zniej ni2 do 3l maja 2022 roku sprawozdanie zrealizacji
Programu zawieraj4ce ocenQ stanu wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarz1dowymi w zakresie
realizacji zadari publ ic zny ch oraz wn i osk i wyn i kaj 4ce ze wsp6lpracy.

2. Sprawozdanie, o kt6rym mowa w ust. l, publikuje siE wBiuletynie Informacji Publicznej
Urzgdu.


