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UCHWAŁA NR.........
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI
z dnia,,......
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami PozarządowYmi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpoĘtku publicznego w 2019 roku"
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci poĄtku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz.lJ. z ż078r., poz. 450 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

z organizacjami pozarządowYmi oraz
§ 1. Przyjmuje się ,,Program współpracy Gminy Tarnów Opolski
w
2019 roku" stanowiący załącznik do
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpozy,tku publicznego

uchwĄ.

§ 2. Wykonanie

uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w

Ącie

z dniem podjęcia,
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Załączntk do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnta

PRoJEKT
Program współpracy Gminy Tarnów Opolski

z

organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
Wstęp
Gmina dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego,jako istotny czynnik
uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego , którego bazą jest ścisłępartnerstwo między
administracją publiczną, a organlzacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrazliwe
społecznie, działĄące dla dobra gminy.
Partnerstwo to ma na celu lepsze wykonywanię zadań Gminy poprzez mozliwie pełne

ńu or gantzacj t p o zar ządo wyc h.
Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań
związanych z realtzacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w

wyko rzy stani e p oten

cj

rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy z organizacjaml pozarządowymi.
Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy wspołpracy, priorl,tetowe zadanta publiczne
oraz zakładaną wysokośćśrodkowprzeznaczonych na jego realtzację. Program precyzuje
równiez tryb powoływania t zasady działania komisji konkursowych powoływanych do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy zwłaszcza w zakresie
realizowania lokalnej polityki społecznej tj. zwiększenia atrakcyjności jako miejsca
zamteszkanta.
W programie ujęto cele i zadanta realizowane w ramach przyjętychprzęz Gminę programów
sektorowych. Program współpracy na 2019 rok został przyjęty po konsultacjach z
organizacjamt pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącyml działalnośćpozltku
publicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Rozdział I Postanowienia ogólne

l.Program współpracy skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów prowadzących działalnośćpozytku publicznego na terenie gminy
Tarnów Opolski, narzecz jej mieszkańców.
2. Program określaw szczególności: cele, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy,

priorytetowę zadania publiczne, okres i sposób rea|izacji programu, wysokośćśrodków
przęznaczonych na reaIizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o
sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji, a takżę tryb powoływania i
zasady dzińania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.

Projekt

3. Ilekroć w programie jest mowa o:

-należy przez to rozumieć ustawę zdnia 24 kwietnia2003 roku o działalności
pozl.tkupublicznego i o wolontariacie (t, j, zdnia7lutego20l8 r. Dz.U.z 2018r., poz.450.);
2) dztałalnościpozltku publicznego - naIeży przęz to rozumieć działalnośćspołecznie
vżyleczną, prowadzoną przez organtzacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonychw ustawię z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. z dnia7 lutego 2018 r, Dz.U. z ż0l8r., poz. 450.)
1) ustawie

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumiec otganlzacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności
poży.tkupublicznegoiowolontariacie(t.i,zdnia7lutego20l8r. Dz.U.z2018r.,poz.450).
4) budzecie gminy -należy przez to rozumiecbldżet Gminy Tarnów Opolski;
5) programte - nalęży przez to rozumieó ,,Roczny Program współpracy Gminy Tarnów
Opolski z organizacjami pozarządov,lymt oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2079";
6) konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozy,tku publicznego i o wolontariacie (t. j.z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.l]. z 2018r., poz. 450)
7)Urzędzie - na|eży przez to rozumiecUrząd Gminy w Tarnowie Opolskim;
8) Gminie - należy przęz to rozumieć Gminę Tarnów Opolski;
9) Radzie - na\eży przez to rozumieć Radę Gminy Tarnów Opolskim;
10) Wojcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tarnów Opolski.

Rozdział II Cele programu

1. Celem głównym programu jest ksźałtowaniespołeczeństwa obywatelskiego
t rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzęz budowanie

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a otganizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe programu to:
, podniesienie jakościżycia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzęz
zwiększenie aktywnoś ci or ganizacji pozarządowych,
, stworzenię warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społecznościlokalnej,
, promocja działalnościorganizacj t pozarządovvych,
, wykorzystanie potencj ału i możliwościorganizacj i pozarządov\rych,
, otwarcie na innowacyjnośći konkurencyjnośćw wykonywanlu zadańpublicznych,
, i nte gracj a or ganizacji p o zar ządowych re al i zuj cy ch zadani a p ub l i zne,
c
ą
, promowanie i wzmacnianie postaw
obywatelskich,
, podnoszenię skutecznościi efektywności
działańw sferze zadańpublicznych,
umacnianie w świadomościspołecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie i wspolnotę lokalną.
.
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Rozdział III Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjaml pozatządowyrni opiera się na zasadach:

l) pomocniczości: Gmina uznaje prawo organtzacji pozarządowych do samodzielnego
definiowanla i rozwiązywanla problemów społecznych, w tym należących takze do sfery
zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządov,rymi oraz wspiera ich
działalnośći umozliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
Gmina oczekuje od organizacjt pozarządowych aktywności w zakresie wykorzystywania
różnych żródeł finansowania ich działalnościoruz samodzielnego wzmacniania swoich
zasobów osobowych, rzeczorych i finansowych. Gmina powierza lub wspiera realizację
zadań własnych organizacjom pozarządowym, które zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerennościstron: Gmina i organizacje pozarządowe szanują i respektują swoją
niezależnośćoraz prawo do samodzielnego definiowania i poszukiwania sposobów
r ozwiązanta prob lemów społecznych,
3) partnerstwa: organtzacje pozarządowe są dla Gminy równoprawnym partnerem w
definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązryan|a oTaz
rea|izacji zadań publicznych. Gmina oczekuje od organizacli pozarządowych aktywnego
uczestnictwa w konsultacjach aktow normatywnych otaz ptzekazywania informacji o
działaniach podejmowanych na swoim terenie;
4) efektywności: Gmina przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru najbardziej
efektywnego sposobu rea|izacji zadań publicznych, proponowanych przęz organtzacje
pozarządowe. Gmina oczekuje od organizacji pozarządowych gospodarnego wydatkowania
środkowpublicznych, rzetelnej realizacji przyjętych zadań publicznych oraz wywiązywania
się z obowiązków sprawozdawczych;
5) uczciwej konkurencji: Gmina jest bezinteresowna i bezstronna w stosunku do organtzacjt
pozarządowych. W przypadku ogłaszania otwańych konkursów ofert stosuje te same kryteria
oceny dla wszystkich podmiotów ubiegających się o realizaclę zadańpublicznych.
W składanych przez organizacje pozarządowe ofertach realizacji zadania publicznego, Gmina
oczekuje pełnej i rzetelnej informacji o zasobach, planowanych działaniach oraz kalkulacji
kosztów ich realizacji;
6) jawności: Gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o planach, celach i
środkach przęznaczonych na realizację zadań publicznych. Gmina dąży do tego, aby wszelkie
możliwościwspółpracy z organizacjami pozarządowymi były powszechnie dostępnę oraz
zrozumiałę w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. Gmina
oczekuje od organizacji pozarządowych jawności w działalnościstatutowej, poprzez
Zamteszlzanie stosownych informacji na stronach internetowych oraz wpisanie się do bazy
org anizacj i po zarządowy ch działaj ących na tereni e Gminy.
Rozdział IV Zakres przedmiotowy - obszary współpracy
1.

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozaruądowymi jest działalnośćw sferze

zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy.
2. Gmina prowadzi działalnośćw sferze zadań publicznych, we współpracy

z organizacjami
pozarządowllmi, prowadzącymi na terenie Gminy działalnośćpozytku publicznego, w
zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
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3. W 2019 roku współpraca Gminy

z

organizacjami pozarządovłymi obejmuje następujące

obszary współpracy:
1) pomoc społeczna,
2) wspieranie grup mniejszości narodowych i etnicznych,
3) dzińalność narzecz kultury ftzycznej i sportu;
4) działalnośćnarzęcz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5) działalnoścnarzęcz osób w wieku emerytalnym;
6) ratownictwo i ochrona ludności;

Rozdział V Formy współpracy

l. Współpraca Gminy z otganlzacjami pozarządowymi moze mięć charakter finansowy lub
pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym obejmuje zlęcanie organizacjom pozarządowym
realtzacjt zadań publicznych na zasadach określonychw ustawie.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt 2 , może mieó formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz zudzięleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielęniem dotacji na
dofi nansowanie ich rea|izacji.
4. Z|ęcanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonychw ustawie, chyba ze
przepisy odrębne przewidują inny tryb z\ecania.
5. Na wniosek organizacjt pozarządowej, Wójt moze z\ecic iej, z pominięciem otwartego
koŃursu ofert, realizację zadania publicznego o charaktęrze lokalnym, na zasadach
określonych w art. 19 a ustawy,
6. Współpracapozaftnansowa polega w szczegóIności na działantach realizowanychpoprzez:
1) publikowanie na stronach internetowych Gminy wszelkich własnych informacji
dotyczących zarówno dzińań podejmowanych przęz samorząd, jak i przez organizacje
pozarządowe,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach dzińalności,
3) konsultowanie z organizacjamipozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji,
4) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji na
temat podejmowanych dziŃań, mozliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
5) informowanie organizacji pozarządowych o mozliwości pozyskiwania środkow na
działalnośćz różny ch żrodeł,
6) prowadzenie i aktualizowaniebazy organizacji pozarządowych prowadzących działalność
na terenie Gminy,
7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań własnych
dla lokalnego środowiska,
8) sprawowania patronatu Wójta nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje
pozarządowe
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9) udzielania rękomęndacji organizacjom pozaruądowym współpracującym z Gminą, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
10) pomoc w nawiązywaniu przęz organizacje pozarządowe kontaktów międzynarodowych,
1 l ) promocj ę działalnościorganiz acji pozarządowych.

Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne
1. W ramach określonego obszaru współpracy, ustala się następujące priorytetowe zadania
publiczne na 2019 rok, które mogą byc zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym
prowadzącym dzińalnośćstatutową w danej dziedzinie:
1) w zakresie pomocy społecznej:
a) dzińalności na rzęcz osob niepełnosprawnych, pielęgnację w środowisku domowym osób
chorych i starszych,
2) w zakresie działalnościna rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego:
a) propagowanie kultury mniej szościnarodowych;
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych;
3) w zakresie działalnościna rzecz kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie i udzielanie dotacji finansowej organizacjom pozarządowym w zakresie
krzewienia kultury ftzy cznej społe czno ściwiej ski ej ;
b) dofinansowanie lokali oraz obiektów sportowych będących własnościągminy
przeznaczonych na działalnośćstatutową or ganizacji sportowych;
4)w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) zadaniem Programu jest wspieranie działalnościzespołów artystycznych
b) wspieranie i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie inicjatyw
kulturalnych aktywizujących i integrujących środowiska lokalne oraz podtrzymujących i
upowszechniaj ących tradycj

e;

zakresie działalnościna rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wspieranie i udzielanie dotacji finansowej organizacjom pozarządowym w zakresie
prowadzenia klubu seniora;
b) wspieranie i udzielanie dotacji finansowej organizacjom pozarządowym w zakresie
organizacji zajęó edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz spotkań
integracyjnych na tzęcz osob w wieku emerytalnym;
6) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
a) wspieranie i udzielanie dotacji finansowej otganizacjom pozarządowym w zakresie w
zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, ratownictwa i ochrony ludności;
5) w

Przędstawiona powyźej lista priorytetowych zadań publicznych na 20l9 rok nie wyklucza
możliwoŚci współpracy w innych obszarach pozostających w zakresie zad,ań Gminy, przy
czYm zal<res ten moze obejmować wyłącznie sferę zadań publicznych, o której mowa w arl. 4
ustawY. Srodki na powyzs ze zadania określa uchwała w sprawie przyjęcta budzetu na rok
2019.
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Rozdział VII Okres realżacji programu
1. Program ma charakter

2.

roczny i obowiązuje od

1

stycznia do

3

1 grudnia 2019 roku,

zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym, określają umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub
o powierzenie realizacji zadania publicznego, zawartę pomiędzy gminą a organtzacją
pozarządową.
Terminy wykonania zadań publicznych,

Rozdział VIII Sposób realizacji programu
Realizatorami współpracy ze strony Gminy są w szczególności:
1) Rada, w zakresie .vqYtyczanl'a kierunków lokalnej polityki społecznej oraz flnansowej

1.

w sferze rea|izacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządovqlmt.
2) Wójt, w zakresie:
a) realizacji założęń polityki społecznej i finansowej Gminy w sferze zadańpublicznych;
b) podejmowania decyzji o formach współpracy z organtzacjami pozarządowymi;
c) określaniaszczegołowych warunków współpracy z organtzacjaml pozarządowymi;
d) przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozatządovullmi projektów aktów prawa
miejscowego w dziędzinach dotyczących działalnościstatutowej tych oryanizacji;
e) Powoływania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursów ofert;
f) zatwierd zania rc gu|aminów komi sj i konkursowych;
g) o głaszani a otwartych konkursów o fert na r ealizacj ę zadań pub l i cznych ;
h) PodPisywania umów, odpowiednio o wsparcie ręalizacji zad,ania publicznego lub o
Powierzenie realizacji zadania publicznego, zawartych pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowym|'
gminY oraz priorytetów

i)

upoważniania pracowników urzędu do przeprowadzania kontroli realtzacji zad,ań
Publicznych: w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wYmienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalnościpożlku publicznego i wolóntariacie
sPrawuje się kontrolę prawidłowościwykonywania zadania, w tym wydatkowania
pr zekazany ch na r e alizacj e

ce

l

u

ro dkó

ś

w

fi nans o wyc h.

j) przedłożenia Radzie sprawozdania z ręalizacji programu.
3) W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mięć znaczenie dla oceny prawidłowościwykonywania

zadanla. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dosiarczyć lub
udostęPniĆ dokumenty i inne nośnikiinformacji w terminie określonym przez
sprawdzającego.

4) Prawo do kontroli przysługuje upowaznionemu pracownikowi Urzędu zarówno w
siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu wskazano realizację zad,ania jak i w
miejscach rea|izacji zadań. |Jrząd może żądaćczęściowych sprawozdań z wykonywanych
jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodiębnionej
dokumentacji finansowo -księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania
zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy.;
zadań,

a
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5)Urząd, w zakręsie:
a) bieżących ko ntakto w z or ganizacj ami

po

zar ząd,ov,ry mt;

b) przygotowywania projektu programu współpracy;
c) zbierania danych do aktualiz acji bazy or ganizacji pozarządov,ry ch;

d) PrzYgotowYwania
zadań publicznych;

i

Publikowania ogłoszęń o otwartych konkursach ofert na realizację

e) konsultacji z organizacjami

pozarząd,owymi i podmiotami sposobu prawidłowego
sporządzania ofert i sprawozdań częściowych i końcowych;

f)

obsługi administracyjnej komisji konkursowych opiniujących oferty

koŃurach ofert;
g) publikacji wyników konkursów ofert;
h) koordYnowania sporządzania umów

w

otwartych

z oferęntami, których oferty zostały wybrane w
konkursach;
i) kontroli wydatkowania dotacji pod względęm rachunkowym.

6) Komisja konkursowa, w zakresie opiniowania złożonych ofert w ramach

otwartego
konkursu ofęrt na realizację zadań oraz przedkładania Wójtowi propozycji wyboru ofert,
na
które proponuje się udzielenie dotacji.
2. Ręallzatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są ich organy
statutowe w
zakresie inicjowania i realizacji zadań publicznych.

Rozdział IX WYsokośćśrodków przeznaczanych na realizację programu
Na realizację Priorytetowych zadań publicznych planuje się przeznaczyc w 2019 r, środki
finansowe w wysokoŚci nie mniejszej niż 150 O0O zł. Ostateczną wysokośćśrodków
na
rea|tzację zadań zleconych określi Rada Gminy w uchwale budzetowe; na zOtl rok.
2. WYsokoŚĆ Środków finansowych, przyznanych na realizację zaditl publicznych w trybie
art.l9a ustawY, nie moze przekroczyć 20% dotacji planowanych w 20]9 roku na realizację
1.
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Rozdział X Sposób oceny realizacji programu
1. Program wsPÓłPracy podlega stałej ocenie w celu weryfikacji jego skuteczności
oraz
wprowadzenia ewentualnych poprawek w kolejnych latach współpracy. 2. OPinie dotYczące Programu wraz z uzasadnieniem, organlzacje pozarządowe mogą
zgłaszac w ciągu całego okresu reaIizacji programu, a zwłaszcza w ramach prowadzorryón
konsultacj i społecznych.
3. W celu monitorowania współpracy Gminy z organizacjami pozarząd,owymi w
2019 roku
ustala się następujące wskaźniki:
, liczba otwartych
konkursów ofert,
, liczba ofert
zŁożonych w otwartych konkursach ofert,
liczba organizacji pozarządovlych biorących udział w otwartych konkursach ot,ęrt,
- Liczba umów zawartychnarealizację zadantapublicznego,
w tym zawartychw formie
wsparcia i powierzenia,
' liczba umów, które nie zostały zręalizowane (rozwiązane,
zerwane lub uniewaznione),
, liczb a zadań,
których r e alizacj ę zlecono organizacj o,m p o zar ząd,owym,
, Liczba beneficjentów
realizowanych zadań,
.
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, |iczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu
o dotacje,
liczba organizacji pozarządov,rych podejmujących po raz pierwszy realizację zadanla

publicznego w oparciu o dotacje,

'

wysokoŚĆ kwot udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursow ofert (w
poszczególnych obszarach współpracy),
, wielkośćwkładu własnego (finansowego
i pozafinansowęgo) organizacj i pozarządowych w
r ealizacj ę zadań publ i cznych,
, opinie na temat realizacji programu.
4. Bteżącym monitoringiem realizacji programu zajmują się właściwemerytorycznie komórki
organtzacyjne Urzędu.
Rozdział XI Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
tworzy się w kilku etapach:
przy
gotowanie proj ektu programu,
a)
1. Program

go i kieruje do konsultacji
społecznych;
c) konsultacje przeprowadza się zgodnie zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy
Tamów Opolski nr XLV/317ll0z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad, i trybu
PrzeProwadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
Prawa miejscowego w dziedztnach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacjt;
2, Roczny program współpracy z otganizacjami pozarządowymi jest uchwalany do dnia 30
li stopada roku poprz e dzaj ące go okre s obowiązywania pro gramu.

b) przedłożenie projektu programu Wójtowi, który zatwierdza

Rozdział XII Tryb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. W celu opiniowania ofert składanych na rea|izację zadan publicznych przez Organizacje
Pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów ofert, Wójt powołuje, kierując się zasad,ą
równego uczestnictwa, komisje konkursowe, zwanę dalej komisjami.
2, Wskazanie przez Organizacje Pozarządowe osób wchodzących w skład komisji,
nastęPuje poplzez podanie do wiadomościpublicznej informacji o możliwościskładania
kandydatur osób, wraz z określeniem terminu składania zgłoszeń.
3. Informacja, o której mowa w ust. 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
3) opublikowanie na stronie internetowej Urzędu,
4) opublikowane na stronie www,ngo.tarnowopolski.pl
4. Czas składania zgłoszeń przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udziału w
pracach komisji, określa w ogłoszeniu wojt i wynosi co najmniej 7 dni.
5. WYboru osób wchodzących w skład komisji, spośród wskazanych przez Organizacje
P ozarządowe kandydatur, dokonuj e Wój t.
6. Imienny skład, regulamin pracy oraz termin zwołania posiedzenia komisji, określaWojt
w formie zarządzenta.
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Udziń w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów

podrózy.
8. Obsługę administracyjno

- techniczną komisji zapewnia Wójt.
9, Pracami komisji kieruje przewodniczący, ktory jest powoływany przęz Wójta, a w

przypadku jego nieobecności wyznaczony przęz niego członek komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawia Wojtowi swoje stanowisko, po zębraniu
indywidualnych opinii wobec złożonychofert, w formie listy ocenionych ofęrt wraz z

ptzy znaną im oceną punktową i proponow aną

pt op

o

zy cj ą przy znani a dotacj i.

Wójt dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podejmuje decyzję
o akceptacj t przyznanej dotacji. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
12. Komisja konkursowarozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofeń.
11.

Rozdział XIII Postanowienia końcowe
1. Wójt, nie pózniej niZ do dnia 3I maja 2020 roku, przedłożyRadzie sprawozdanie z
rea|tzacji programu za20l9 rck.
2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w pkt 1, podaje się do publicznej wiadomościw sposób
zwyczajowo przyjęty.
3 Zasady współpracy określonew programie, w szczególności w zakresie środków
finansowych przeznaczonych na rcalizację programu, mogą ulec zmianie w związku zę
zmieniającą się sytuacją finansową Gminy.
4. Organizacja pozaruądowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do
zamtęszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
do fi nansowaniu zadan ia przez Gminę Tarnów Opol ski.
5. Dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na rea|izację zadań publicznych nie
mogą być wykorzystane na:
- remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, dziŃalnośc
go spo darczą, pokrycie ko sztów utrzymania biura organ izacji p ozarządowej .

