
projekt                                                
U C H W A Ł A   nr  ……….. 

 

RADY  GMINY BIERAWA 
 

z dnia  …. grudnia  2010 r. 
 
 
 

w sprawie:  rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na rok 2011 
 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, 
poz. 675) oraz  art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  poŜytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 
100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857), po 
przeprowadzeniu konsultacji projektu, Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 
 

§  1. 
 
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie - na rok 2011. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 2. 

 
1. Program współpracy, o którym mowa w § 1, określa cele, zakres przedmiotowy, zasady  

i formy współpracy organów samorządowych Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji, wysokość 
środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, 
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania  
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert.   

 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
a) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 
b) organizacji pozarządowej – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,  
c) zadaniach w sferze publicznej – naleŜy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 

ust. 1 ustawy. 
d) konkursie – naleŜy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy, 

w którym uczestniczą organizacje pozarządowe i inne podmioty. 
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Rozdział II 
Cel główny i cele szczegółowe programu 

 
§ 3. 

 

1. Celem  głównym programu jest wzrost aktywności społeczności lokalnych, poprzez 
budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, słuŜącej do lepszego rozpoznawania  
i zaspakajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. 

 

2. Celami szczegółowymi programu współpracy są: 
a) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości 

mieszkańców Gminy Bierawa poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną  
i swoje otoczenie, 

b) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
c) integracja podmiotów realizujących róŜne inicjatywy w sferze zadań publicznych, 
d) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej  

w gminie, 
e) wzmacnianie róŜnorodności oferty kulturalnej mieszkańców, 
f) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych oraz pełniejsze 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 
g) wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów słuŜące ich rozwojowi  

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań 
publicznych i dla osiągnięcia waŜnych celów społecznych.  

 
 
 

Rozdział III 
Zasady współpracy 

 
§  4. 

 

1. Współpraca Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej 
konkurencji, partnerstwa i jawności. 

 

2. Kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Bierawa lub na rzecz jej 
mieszkańców. 

 
  

§ 5. 
 

1. Zasada pomocniczości - oznacza, Ŝe Gmina zleca realizację zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, w zakresie uzasadnionym 
potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. 

 

2. Zasada suwerenności stron – oznacza, Ŝe  władze samorządowe i organizacje nie 
narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać 
wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony. 

 

3. Zasada efektywności –  polega na dokonaniu wyboru takiego sposobu wykorzystania 
środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji zadania 
przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów, przy stworzeniu 
obiektywnych zasad konkurencji w ubieganiu się podmiotów o wykonywanie zadania.  
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4. Zasada uczciwej konkurencji – oznacza, Ŝe zarówno władze samorządowe, jak  
i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków 
publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra 
wzajemnych działań. 

 

5. Zasada partnerstwa – realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów w rozeznawaniu i definiowaniu problemów 
mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.  

 

6. Zasada jawności –  realizowana jest przez udostępnianie organizacjom pozarządowym 
oraz innym podmiotom informacji o priorytetowych obszarach współpracy. 

 
 

§ 6. 
 

Ze strony Gminy program realizują: 
 

1. Rada Gminy – w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielania 
środków finansowych na realizację współpracy. 

 

2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji przyjętego Programu Współpracy, ogłaszania 
otwartych konkursów ofert, wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, 
zawarcia stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania 
zadania i wykorzystania dotacji. 

 

3. Urząd Gminy - w zakresie bieŜącej realizacji programu, w tym dokonywania oceny 
zgodności ofert na realizację zadań z potrzebami i programem oraz ustawą o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie, a takŜe rozliczenia przydzielonych środków. 

 

4. W celu realizacji Programu współpracy, Wójt Gminy moŜe powołać koordynatora ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 
 

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy  

 
§ 7. 

 

1. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres 
współpracy.   
 

2. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami określa art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  
art. 4 ustawy.  

 
 

Rozdział V 
Formy współpracy 

 
§ 8. 

 

1. Współpraca Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
odbywać się będzie poprzez następujące formy: 

 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków 
budŜetu Gminy Bierawa na zasadach określonych w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, 

 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  
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3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 
 
4) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 
 

 

5) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 
 
 

6) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w 
szczególności z funduszy Unii Europejskiej, 

 

7) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 
działania, projektów aktów normatywnych, w dziedzinach dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji, 

 

8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych  
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz 
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. 

 
2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1, współpraca Gminy moŜe  odbywać się równieŜ  
     poprzez:  

 

1) udostępnianie lokali gminy na spotkania i szkolenia, 
2) nieodpłatne udostępnianie materiałów dotyczących postępowania konkursowego  

            w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych, 
3) sprawowanie patronatu Gminy nad konkursami, fundowanie nagród, pomoc  

            w organizacji  konkursów, udział w pracach komisji konkursowych, 
4) promocję wspólnych działań Gminy i organizacji pozarządowych działających  

            w sferze poŜytku publicznego. 
 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami moŜe mieć 
charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

4. Do współpracy o charakterze finansowym naleŜy zlecanie realizacji zadań publicznych. 
 
 

 
 

Rozdział VI 
Priorytetowe zadania publiczne 

 
§ 9. 

 

Na 2011 rok ustala się priorytetowe obszary współpracy obejmujące zadania z zakresu: 
 

1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
• opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz rehabilitacja 

lecznicza, 
• wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz  

aktywności Ŝyciowej osób starszych, 
• ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, 
• pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,  
• zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

 
2) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym oraz przemocy w rodzinie: 

• działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieŜy i ich rodzin, 
• działania profilaktyczne przeciwko przemocy w rodzinie, 
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• udzielanie potrzebującym pomocy psychospołecznej i prawnej - prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego,  

• wsparcie środowiskowych form opiekuńczo – wychowawczych, 
• wsparcie działalności świetlic socjoterapeutycznych, 
•   opieka nad dziećmi i młodzieŜą w ramach świetlic środowiskowych, 
•   prowadzenie działań sportowych jako alternatywnego spędzania wolnego czasu. 

 

3) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
•  badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,  

•  szczepienia profilaktyczne, 
•  rehabilitacja i aktywizacja osób starszych, 
•  podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, 
•  organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl Ŝycia. 
 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci  
i młodzieŜy: 
•  szkolenie dzieci i młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportowych, 
•  organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych, 
•  organizacja imprez z dziedziny kultury fizycznej, turniejów, współzawodnictwa  
    sportowego, w  szczególności promujących Gminę, 
•  wspieranie przedsięwzięć związanych z utworzeniem placów zabaw dla dzieci, 
•  organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. 

 
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

• wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne Gminy i jej mieszkańców, 
• podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie 

imprez kulturalnych, 
• wspieranie działań związanych z ochroną zabytków. 

 

6) edukacji, oświaty i wychowania: 
• wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizacja dzieci i młodzieŜy, 
• organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne uczniów 

(literatura, plastyka, muzyka, taniec, fotografia), 
• podnoszenie jakości i powszechności kształcenia poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 
 

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 
•   wspieranie inicjatyw społecznych oraz działań promujących właściwe zachowania  
      proekologiczne, 
•  wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących aktywnej edukacji  
    ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej, np. „Sprzątanie  
    Świata”, 
•  kształtowania świadomości ekologicznej, właściwych zachowań i nawyków wobec  
     przyrody, 

 

8) działalności na rzecz mniejszości narodowych: 
• wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie toŜsamości mniejszości 

narodowych i etnicznych. 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

•  wspieranie organizacji małych lokalnych imprez o charakterze integracyjnym,  
    kulturalnym i sportowym, 
•  wspieranie inicjatyw młodzieŜowych. 
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Rozdział VII 
Okres realizacji programu 

 
§ 10. 

 
Gmina Bierawa realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te 
obejmują rok kalendarzowy 2011. 
 
 
 

Rozdział VIII 
Sposób realizacji programu  

 
§ 11. 

 
Cele zawarte w Programie współpracy powinny być realizowane przez: 

 

1. równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 

2. zlecanie realizacji zadań publicznych, polegające na powierzeniu wykonania zadań 
publicznych wraz z udzieleniem  dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieraniu 
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, Ŝe przepisy przewidują inny tryb 
zlecenia. 
 

3. współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności.  

4. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

 
§ 12. 

 
 

1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie lub ustaw odrębnych, a takŜe  
przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

 

2. Wnioski konkursowe mogą być rozpatrywane, w zaleŜności od specyfiki danego obszaru 
współpracy, w trybie łącznego lub odrębnych zadań konkursowych. Obowiązujący tryb 
konkursowy podawany jest w ogłoszeniu o konkursie.  

 

3. Gmina będzie zlecać w pierwszej kolejności te zadania, które stanowią zagadnienie 
priorytetowe. 

 

4. Kryterium oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego będą w szczególności: 
1) zgodność oferty z programem współpracy, 
2) koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, formy i dostępności dla 

mieszkańców, 
3) ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg. 
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Rozdział  IX 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 
§ 13. 

 

1. Gmina Bierawa  współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
poŜytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2011 przeznacza środki 
finansowe w wysokości  307.500  zł.  

 
 

2. Środki finansowe z budŜetu gminy, na realizację zadań publicznych zleconych 
organizacjom pozarządowym, przekazywane są w formie dotacji, na zasadach 
określonych w umowie. 
 

3. Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, 
zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 
 

 

4. Dotacje przyznawane na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane przede 
wszystkim na pokrycie kosztów bezpośrednich wykonywania tych zadań. 

 

5. Dotacje nie mogą być udzielone na: 
a) realizację zadań finansowanych z budŜetu gminy z innego tytułu, 
b) zakup nieruchomości, 
c) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących 

działalność  poŜytku publicznego. 
    

6. Gmina moŜe nieodpłatnie uŜyczyć środek trwały organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom, w zakresie i czasie niezbędnym dla realizacji powierzonego zadania, 

 
 
 

Rozdział X 
Sposób oceny realizacji programu 

 
§ 14. 

 
1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania 
zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.  
 

2. Po zakończeniu realizacji Programu współpracy, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy 
sprawozdanie  z realizacji Programu, w terminie do 30 kwietnia 2012r. 

 
 

3. Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji  
w ciągu ostatniego roku, a w szczególności: 
1) liczba otwartych konkursów ofert, 
2) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności, 
3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, w tym w formie wsparcia  

i w formie powierzenia, 
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane, 
5) obszary zadaniowe, 
6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Gminy na realizację 

poszczególnych zadań,  
7) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców. 
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Rozdział XI 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 
 

§ 15. 
 

1. Program Współpracy Gminy Bierawa  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 r. utworzony 
został na bazie projektu programu, opracowanego przez wyznaczonych przez Wójta 
pracowników Urzędu Gminy i poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  których terytorialny zakres 
działania obejmuje obszar Gminy Bierawa. 

 

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 zamieszczono na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

3. Zarządzenie wraz z projektem rocznego Programu współpracy zamieszczono ponadto  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierawa. 

 

4. Do przeprowadzenia konsultacji przyjęto formę bezpośredniego spotkania  
z przedstawicielami organizacji, którego termin ustalono na dzień 16 grudnia 2010r. 

 

5. Do udziału w konsultacjach zaproszono następujące organizacje pozarządowe: 
1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle 
2) Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej 
3) Polski Związek Wędkarski Koło w Bierawie 
4) Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego 
5) Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
6) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc 
7) Ludowy Zespół Sportowy w Bierawie 
8) Ludowy Zespół Sportowy w Starym Koźlu 
9) Ludowy Zespół Sportowy w Dziergowicach 
10) Ludowy Zespół Sportowy w Starej Kuźni 
11) Ludowy Zespół Sportowy w Kotlarni 
12) Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic”. 

 

6. W konsultacjach wzięło udział ….. przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 
pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt rocznego programu współpracy Gminy 
Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2011. 

 
 

7. Konsultacje uznano za waŜne. 
 

 
 

Rozdział  XII  
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania  

ofert w otwartych konkursach ofert 
 

§ 16. 
 

1. W celu realizacji zadań określonych w Programie, Wójt Gminy wskazuje stanowiska 
pracy w Urzędzie Gminy organizujące konkursy ofert.  

 

2.  Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje Komisje Konkursowe do opiniowania 
ofert zgłoszonych w wyniku otwartego konkursu ofert oraz określa warunki konkursu. 

 

3. Projekt zarządzeń określających szczegółowe warunki konkursu opracowuje pracownik 
Urzędu Gminy wskazany przez Wójta Gminy. 
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4. Komisja Konkursowa składa się z 4 osób wskazanych przez Wójta Gminy, w tym: 
- 2 przedstawicieli  Urzędu Gminy, 
- 2 przedstawicieli organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
biorące udział w konkursie.  

 

5. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy. 
 

6. Do zadań Komisji Konkursowych naleŜy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia 
konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłoŜenie wyników konkursów 
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 

 
§ 17. 

 
1. Konkursy ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy, zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

 

2. Konkurs ofert składa się z 2 etapów. 
 

3. W pierwszym etapie następuje: 
1)  otwarcie kopert z ofertami, 
2) dokonanie oceny merytorycznej ofert i przekazanie ich komisji konkursowej. 

 

4. Czynności wskazane w ust. 3 dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez 
Wójta do składu Komisji Konkursowej. 

5. W drugim etapie Komisja Konkursowa, w oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną,  
wybiera najkorzystniejsze oferty, proponuje podział środków, a następnie przedkłada 
oferty do zatwierdzenia Wójtowi Gminy  

 
 

§ 18. 
 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert w szczególności: 

1) ocenia moŜliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty 
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;  

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania;  

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;  
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 

wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;  
 
 

§ 19. 
 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację 
ogłasza Wójt Gminy w formie ogłoszenia, które zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
postępowania konkursowego. 
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Rozdział XIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 20. 

 

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
 

§ 21. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
 

§ 22. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


