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ŁĘCZYCA

z

dnia3O listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjamipozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoĘtku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.1J.20l3 r',
poz' 267 z późn. zm.) iart.Sa ust. 1ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalnościpozytku publicznego io
wolontariacie (tj. Dz. U'2014 r' Nr 234 zpoźn. zm.) Rada Miejska wŁęczycy uchwala, co następuje:
$ 1.

Uchwala się program współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o

wolontariacie na rok 2016, pod nazwą: ,frogram współpracy Gminy Miasto Łęczyca zorganizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r' o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016'', stanowiący załącznik nr
$ 2. Wykonanie
$ 3.

uchwĄ powierza

Uchwała wchodzi w

w Łęczycy.

l

do niniejszej uchwały.

się Burmistrzowi Miasta Lęczyca.

Ęcie z dniem

podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/108/15
Rady Miejskiej w Łęczycy

z

dnia 30 listopada 2015 r.

Program współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
I Cel główny i cele szczegółowe Programu
$ 1. 1. Celem głównym Programu współpracy Gminy Miasto ł-ęczyca zorganlzacjami pozatządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust' 3 ustawy z dnia24kwietnla2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o
wolontariacie jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca aorganizacjami pozarządowymi
i wykorzystanie ich potencjału do jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców.

2. Celami szczegółowymi współpracy są:
1) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

2) racjonalne wykorzystanie środków publicznych narealizację zadań gminnych;
3) rozwijanie poczucia prryna|eŻnoścido społecznościlokalnej;
4) promocja postaw obywatelskich i społecznych;
5) wprowadzenie nowatorskich działan i rozwiązań do sfery zadań publicznych;

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów'

II Postanowienia ogólne

.:

$ 2. Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o:

_ rozumie się przez to dotację wrozumieniu art'1Ż7 ust. l pkt 1lit. e oraz art.221 ustawy
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm');

1)dotacji

zdnia

2) działalnościpozytku publicznego - rozumie się przez to działalnośćspołecznie uĄteczną ptowadzoną przez
organizacje w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poĄtku publicznego i o wolontariacie (tj' Dz.U. z2010 r. Nr 234 poz. 1536 zpóźn. zm');
3) gminie

4)

-

rozumie się przezto Gminę Miasto Łęczyca;

konkursie ofęrt rozumie Się przez to otwarty konkurs ofeń, o którym mowa w art. 11 ust. 2
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz.U' z2010 r. Nr 234 poz.1536 zpóżn' zm');

i

_

rozumie się przez to organizacje pozarządowę wmyśl art.3ust.2i 3ustawy zdnia
24kwietnia 2003r. odziałalnościpozytku publicznego io wolontariacie (tj. Dz.U.z2010 r. Nr 234poz.
1536 zpoźn. zm.);

S)organizacjach

6)

programie rozumie Się przez to Program współpracy Gminy Miasto Łęcz1ca z organizacjamt
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r,
odziałalnościpoĄtku publicznego io wolontariacie na rok 2016, októrym mowa wafi.5a ustawy zdnia

24kwietnia 2003r. odziałalnościpożytku publicznego
1536 zpóźn. zm.);
7)ustawie

_

io

wolontariacie (tj. Dz.U.z2010

r' Nr

234poz.

rozumie się przez to ustawę zdnia Z4kwietnia 2003r. odziałalnościpoĄtku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz' U ' z2010 r. Nr 234 poz. 1536 z poźn. zm.).

III Zasady współpracy
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$3. Współpraca Gminy Miasto Łęczyca zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003
i o wolontariacie odbywa się w oparciu o następujące zasady:
1)

r.

o

działalnościpozytku

prrblicznego

pomocniczości- zgodnie zktorą Gmina wspiera działalnośćorganizacji pozarządowych oraz umożliwia im
realizację zadań publicznychna zasadach i w formach określonych w ustawie;

- zgodnie zktorą Gmina respektuje odrębnośćiniezaleŻnośó organizacji pozarządowych,
uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów' w tym naleŻących do sfery

2) suwerenności stron
zadań publicznych1'

3)partnerstwa _ to znaczy) Źe Gmina iorganizacje pozarządowe podejmują współpracę przy identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych' wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu
zadań publicznych, traktując się wzajemnie, jak podmioty równoprawne w tym zakresie;
4) efektywności - to znaczy, żę Gmina przy zlecaniu realizacji organizacjom pozarządov,ym zadan publicznych,

dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad
uczciwej konkurencji i wymogów określonych w ustawie;

- która oznacza, ze Gmina udziela wszystkim organizacjom pozarządouym tych samych
informacji, atakŻe stosuje te same kryteria wspierania tych organizacji;

5) uczciwej konkurencji

6)jawności - zgodnie zktorą wszystkie formy i zasady współpracy Gminy zorganizacjami pozarządowymi
jawne, powszechne i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur ikryteriów.

są

rV Zakres przedmiotowy współpracy
$ 4. Przedmiotem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest reaIizacja zadan publicznych określonych w art' 4 ust. l ustawy
wzakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy wynikającym zart.1 ustawy zdnia 8marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2013 r.,poz. 594 zpóźn. zm.) oraz innych ustaw.

V Formy współpracy
$ 5.

l. Współpraca, o której mowa w

$ 3 moze odbywać się w formach pozafinansowych oraz finansowych.

2'Pozaflnansowe formy współpracy dzielą się na:
1) lnformacyjne i promocyjne, do których naleŻąw szczególności:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca w zakresie tych kierunków,

b) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości
środków przęZnaczonych z budżetu gminy na ich realizację,
c) informowanie o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach l'ch rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji,
d) publikowaniu

ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Łęczycy,

e) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o organizacj ach działających na terenie gminy,

I

promocja działalnościorganizacji uczestniczących w reallzacji zadan gmtny;,

g) promocja działalnościpodmiotów prowadzących działalnośćpoĄtku publicznego w mediach.

2) organizacyjne' do których naleŻą w szczególności:
a)

przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych z organizaĄami pozarządowymi dotyczących
programu,

b)konsultowanie zorganizacjami pozytku publicznego iRadą działalnościPozytku Publicznego wrazie jej
powstania, projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalnościstatutowej tych organizac1i,
udzielanie pomocy w organizowaniu szkoleń i konferencji dla liderów i członków organizacji
pozarządowych, nieodpłatne udostępnianie matęriałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem
rcalizai1i zadań publicznych, których rea|izai1a odbywa się w drodze konkursu,
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c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych, na rea|izację zadań prrblicznych, z innych źrodęł

niŻ budzęt gminy, udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez
pozarządowe' których tematyka wiąze się z prowadzeniem działalnościpozytku publicznego,

lokali, pomieszczeń i obiektów na|eŻących do gminy, środków

d) udostępnianie w drodze bezprzetargowej

technicznych itp.,
e)

organizacje

współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE,
koordynowanie dzlałań związanych zwymianą doświadczeń i prezentacją osiągnięć organizacjl
pozarządowych, inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakośó współpracy gminy
zorganizacjami pozarządowymi wsferze zadan publicznych, prowadzenie działalnościdoradczej,
zawieranie porozumień o współpracy, partnerstwie w realizacji wspólnych przedsięwzięć,

f) obejmowanie patronatem

pozarządowe,

Burmistrza Miasta Łęczyca przedsięwzięć realizowanych przez organizacje

g) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy.
3. Finansowe formy współpracy polegają na:
1)

powierzaniu wykonywaniazadan publicznych,wrazz udzieleniem dotacji na ich realizację;

2) wspieraniu wykonywantazadań
4^

7)

publicznych,wtazzudzielęniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi moŻe odbywać się równiez w innych formach poprzezi

zawarcie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, zawarcie umowy
partnerstwa określonej wustawię zdnia 1grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.
Dz. U' z 2009 r', Nr 84, poz. 7 1Ż z późn. zm.);

2) zakupte usług zgodnie z ustawą
poz.907 zpóźn' zm.).

z

dnla 29

stycmia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych (t:'Dz.|J. z2013

r.,

$6. l.Realizacja zadań publicznych odbywa się wtrybie otwartych konkursów ofert, chyba Że przepisy

odrębne przewidują inny tryb zlęcania.

2. Wybór formy zlecenia realizacjj zadan publicznych w trybie, o którym mowa w art. 1 1 ust. 2 ustawy, lub
innym trybie okreś1onym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakośćwykonania
danego zadanta.
$ 7. organizacje mogą z własnej inicjatywy

złoĄć ofertę realizacji

zadań publicznych zgodnie

z art.

12 ustawy'

$ 8. Na podstawie oferty organizacji gmina moŻe zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego
o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, j eślispełnione sąłącznie następujące warunki:

l) wysokośćdofinansowania lub finansowani azadania publicznego nie przekraczakwoty 10'000 złotych;
2) termin realizacji zadanta nie jest dłuŻszy niż 90 dni;

3)

łączna kwota środków finansowych przekazana w tym trybie tej samej organizacji w danym roku

kalendarzowym nie przekracza kwoty 20.000 złoĘch;

4) łączna kwota środków finansowych przekazana w tym trybie nie przekracza 20%o dotacji planowanych w roku
budzetowym na r ealizacj ę zadań publi c zny ch pr zez organi zacj e.
$ 9. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne;

2) zakupy gruntów;
3) działalnośćgospodarczą;

4) dzlał alnośćpartii politycznych;
5) działalność związków zawodowych , organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

6) działalnośćfundacji, których jedynym fundatorem jest skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub
parlia polityczna.
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VI Priorytetowe zadania publiczne i wysokość środków przeznaczona na ich realizację
$ 10. Gmina Miasto Łęczyca będzie wspieraó lub powierzać rea|izację zadań publicznych waznych dla
społecznościlokalnej, określonych jako priorytetowe zadania publiczne w 2016 roku, w szczególności wymienione
w ust. I do ust.4.

l.określasię priorytetowe zadania publiczne wzakresie pomocy społecznej, wtym pomocy

i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1)

rodzinom

wspieranie rodziny przeĄwĄącej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo_wychowawczej poprzez
organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyĄwienia dzieciom zĘch rodztn realizowana
w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparcia dziennego;

2) śwladczenie usług opiekuńczych: pielęgnacyjnych i gospodarczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych podopiecznych Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej w Łęczycy;
3) prowadzenie punktu wydawania zywnościdla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łęczyca.
2. okręślasię priorytetowe zadanja publiczne w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieĄ i dorosĘch:

7) organizaija iudział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez odpowiednie
dla danej dyscypliny sportu podmioty;

2) organizacja i udział w imprezach spot1owych: lokalnych, regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych tj. zawody, turnieje, rozgrywki i inne;
3) szkolenie i treningi zawodników oraz druĄn dziecięcych' młodzieżowych i seniorskich;

4) organizacjaildział w obozach sportowych i zgrupowaniach;
5) wspierani

e organizacji

działail sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb zycia wśród mieszkańców

miasta Lęczyca w wieku powyŻej 50+.

3. określasię priorytetowe zadania publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

l) wspieranie organizacji tmprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu lokalnym, regionalnym
i ogólnopolskim, promujących walory turystyczne i krajoznawcze miasta Łęczyca;

2)wspieranie działan upowszechniających turystykę ikrajoznawstwo wśród dzieci, młodzieĘ, atakze osób
dorosłych;
3) Wspieranie działa(l w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki aktywnej.
4' Priorytetowe zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzaIęŻnieniom i patologiom społecznym,
określaMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
5.

Burmistrz Miasta Łęczyca moŻe, fla wniosek podmiotu programu' rozszerzyć listę zadan realizowanych

w roku 2016, po zasięgnięciu opinii właściwejKomisji Rady Miejsklej w Łęczycy.

6. Wysokość środków planowanych w budżecie miasta na realizację Programu współpracy Gminy Miasto
Łęczycazorganizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy zdnia24 kwietnia

2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 wynosi: 565.000,00 zł.

' Ostateczna wysokośó środków przeznaczonych
budzetowej Rady Miejskiej w Lęczycy na 2016 rok.
'7

na reaIizację Programu zostanie określona w uchwale

VII Sposób realizacji programu
$ 11. Realizatorami programu są:
1) Rada

Miejska w Łęczycy ijej komisje w zakresie:

a) wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy;
b) kontroli prawidłowego funkcjonowania współpracy gminy
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2) Burmistrz Miasta Łęczyca w zakresie:
a) realizacjt załoŻęn polityki społecznej i finansowej gminy,
b) podejmowania decyzji o priorytetach współpracy

z organizacjami,

c) dysponowania środkami budzetowymi,
d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
e) powoływania i ustalania składów

komisji konkursowych,

f) przyznawania dotacji i innych form pomocy w ramach współpracy,
g) nawiązywania i utrzymywania bieŻących kontaktów
h) promocji wolontariatu

z organizacjami,

i organizacji reaIizujących zadanla,

i) opracowywania informacji o otwaĄch konkursach ofert
prac komisj i konkursowych rozpatruj ących oferty,

)

na rea|izację zadań publicznych, organizowania

sporządzania umów z podmiotamiwyłonionymiw drodze konkursu,

k) publikowania informacji o organizacjach realizujących zadania publiczne
o otwartych konkursach ofer1 i wyników tych konkursów,

gminy oraz treściogłoszeń

l) koordynowania działalnościprowadzonej przez organizac1e działające na terenie gminy,
ł) doradŹwa w zakresie prowadzonej współpracy gminy

z organlzacjami,

m) prowadzenia konsultacji' udzielania informacji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
n) prowadzeniabazy danych o organizacjach prowadzących działalnośćpozytku publicznego na te'renie gminy
na stronie internetowej : bip.leczyca.info.pl,
o) kontroli prawidłowości i celowości wydatkowaniaprzez organizacje dotacji narealizację zadań publicZny1h,
p) kontroli prawidłowości prowadzonej dokumentacji, doĘczącej realizowanych zadan przez organizacje,

r)sporządzania informacji dotyczących wszelkich nieprawidłowościformalno-rachunkowych
z

pr ze

dkładany ch

r o

z\i cze ń

s) zbierania informacji i

z wykonan i a zadania pub i czn e go,

wynikających

1

wniosków orazprzygotowywania projektu programu na rok następny,

t) przygotowywania i przedstawiania Radzie

Miejskiej w Łęczycy sprawozdaniazrea|izacji programu'

u) koordynowania konsultacj i proj ektu programu,

w) poradnictwa w sprawach organizacyjno

- prawnych,

x) zawierania umów na uĄczenie lokali, boisk, hal itp.'

y) organizacji szkoleń i spotkań.

$12,Zadania, o których mowa w $ 10 ust. 1-4 w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca realizują odpowiednie
referaty merytoryczne, jednostki organizacyjne lub upowaŻnionę osoby, zgodnie zprzydzielonym zakresem
obowiązków.

VIII Okres realizacji programu
$13.Niniejszy ptogram będzie realizowany wokresie od dnia 01stycznia 2016r. do dnia 31grudnia

2016 r.

IX Tryb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwarĘch
konkursach ofert
$ 14. Komisja konkursowa powoĘwana jest przez Burmistrza Miasta Łęczyca w celu opiniowania złoŻonych

ofert.
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$ 15. 1.

W skład komisji konkursowej powołanej przez

otgan jednostki samorządu terytorialnego wchodzą

przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalnościpoĘtku publicznego

i

o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24kwietnla 2003
i o wolontariacie, biorące udział w konkursie'

r.

o

działalnościpoĄtku

publicznego

3. Komisja konkursowa moŻe działać bęz udziału osób wskazanych przęz organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o

wolontariaci e, jeŻeli:

1) Żadna organizacja nie wskazę osób do składu komisji konkursowej;

2) wskazanie osoby nie węzrną udziału w pracach komisji konkursowej;
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegająuyłączeniu na podstawie ar1. 15 ust' 2d lub
art' 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie;

4)

w pracach komisji konkursowej mogą uczestnicryó takŻe, z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs doĘczy.

$ 16. 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofer1 stosuje się przepisy ustawy
14 czerwca 1960 r' - Kodeks postępowania administracyjnego (tJ'DZ.U. z2013 r., poz. 267 zpoźn. zm.),
doty cząc e wyl ączenta pracownika'

zdnia

2.W

przypadku wyłączęnia zpostępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się

w zmniejszonym składzie, pod warunkiem, ze biorą w nim udział co najmniej trzy osoby.

3'Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróĄ.
s 17.

1.

Przewodniczącym komisji konkursowej jest wskazany w zarządzeniu Burmistrza Ml,asta Łęcryca

pracownik Urzędu Miejskiego w Łęczycy
2. Funkcję sekretarza

komisji pełni urzędnik właściwegoreferatu merytorycznego bez prawa oceny ofert.

3. Komisja konkursowa rozpatruje
4. W
5.

'

oferĘ w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

otwaĘm konkursie ofert moze zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Komisja konkursowa przy rozstrzyganiu konkursu ofert wykonuje następujące czynności:

1) zapoznaje się z podmiotami' które

złoĄły oferty;

2) uypełnia oświadczenia dopuszczające lub vyłączające z postępowania';
3) ocenia złożone oferty pod względem formalnym;

4) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;
5) zapoznaje się z treścią merytorycznązłoŻonych ofert;
6) dokonuje indywidualnej oceny punktowej na karcie oceny' zgodnie zewskaźnikami określonymi w ogłoszeniu

konkursowym oraz proponuje wysokość dotacji;
7) sporządza i podpisuje protokół z prac komisji.
6. Protokół z prac komisji powinien za'wierać':
7) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej orazwskazanie kogo reprezentują;
3) nazwę zadania:
4) Iiczbę zgłoszonych ofert;
5) wskazanie ofer1 nie odpowiadaj ących warunkom konkursu;
6) wskazanie ofert spełniających warunki konkursu;
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7) średniąarytmeĘczną punktów przyznanychptzezwszystkich członków komisji;
8) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz Z proponowaną wysokością dotacji;
9) podpisy członków komisji.

$ 18. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofertwrazzdecyzją o wysokości przyznanej dotacji, dokonuje
B urmistrz Mi asta Łęczy ca'
$ 19. Każdy' w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, moŻe Żądać uzasadnienia wyboru lub

odrzucenia oferty.

w

przypadku, gdy organizacje otrzymĄ dotację w niŻszej wysokości niŻ wnioskowana, referat
merytoryczny irealizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków izakresu
$ 20.

realizacji zadania.

$ 21. 1. ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1) nazwę oferenta;

2) nazwę zadania publicznego;
3) wysokośó przyznanych środków publicznych.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez zamieszczenie:
1

)w

Biuletynie Informacj i Publi cznej : btp.leczy ca.info.pl;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy: www.leczyca'info.pl.
3. Po ogłoszeniu wyników.otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej , bez zbędnej zwłoki,
zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego
z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dyia

24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie.

X Informacja

o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu

konsultacji

$ 22. 1. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działan:

-

przygotowanie przez organizacje oraz odpowiednie referaty merytoryczne' jednostki
otganizacy1ne lub upowaŻnione osoby, zgodnie zprzydzielonym zakresem obowiązków informacji na temat
priorytetów w realizacji zadań publicznych;
miesiąc wrzesień

miesiąc październik - listopad - opracowanie projektu Programu, skierowanie go do konsultacji społecznych
orazrozpatrzenie opinii i uwag złoŻonychprzezorganizacjepozarządowe podczas konsultacji;

miesiąc listopad

_

opracowanie finalnej wersji projektu Programu, przedłoŻenie Burmistrzowi Miasta

Lęczyca i skierowanie pod obrady Rady Miejskiej w Łęczycy.

2. Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca zorganizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnla24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 rok odbyĘ się na podstawie UchwaĘ Nr IIIl22ll0 Rady Miasta Łęczyca z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowaniazorganizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust
3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 roku o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie projektów akta prawa
miejscowego w dziedzinach doĘczących działalnościstatutowej tych organizai1i oraz na podstawie Zarządzenia
Nr l20.138.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dniaŻ9 października2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar1. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie na rok 20l6.

XI Sposób oceny realizacji programu
$23.Burmistrz Łęczycy dokonuje kontroli ioceny realizacj| zadań publicznych zleconych organizacjom

pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.
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$ 24.
1)

Miernikiem efektywności realizacji programu są informacje doĘczące w szczególności:

liczby organizacji biorących udział w realizacji zadań publicznych wynikających Z programu;

2) Iiczby ogłoszonych konkursów ofert;

3)Iiczby ofertzłoŻonych w otwartych konkursach ofert;
4)Iiczby ofertzłoŻonych poza otwartym konkursem ofert;
5) llczby odbiorców poszczególnych

zadań;

6) Iiczby umów zawartych na realizację zadań publicznych;
7) liczby umów' które nie zostaŁy zrea|izowane (rozwiązane lub uniewaznione);
8) liczby obszarów zadaniowych, w których organizacje realizowały zadanla publiczne;
9) wysokości środków finansowych przekazarlych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych;
10)

wysokości środków finansowych zaangaŻowanych przez organizacje podczas realizacji zadah pub|icznych

ujętych w programie;

1) inne formy współpracy (pozaftnansowe) gminy

1

z organizacjami.

XII Postanowienia końcowe
$ 25.

Urząd Miejski

w

Łęczycy gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje doĘczące

prowadzących działalnośćpozytku publicznego.

organizacji

$ 26. organizacje wyraŻające wolę współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych, mogązgłaszać
się do Urzędu Miejskiego w Łęczycy celem dokonania rejestracji.
$ 27. Rejestracja' o której mowa

w

$ 26 dokonywana jest na podstawie następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwegorejestru;

2) statutu organrzacj|,
3) wypełnionej ankiety zawierającej dane doĘczące organizacji;

4) oświadczenia o wyraŻeniu zgody przez organizację na udostępnianie i publikowanie jej danych;
5) zobowiązania do aktualizacji zgłoszonych danych.
$ 28.
1

Niniejszy prograrn podany zostanie do publicznej wiadomości poprzezzamieszczenie:

) w B iuletynie Informacj i Publi cznej : bip. leczyca. info.pl

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy w miejscu przęZnaazonym na zamięszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy: www.1eczyca.info.pl

$29.W zakresie nieuregulowanym niniejszym

programem stosuje się przepisy ustawy zdnia 24września

2003 r' o działalnościpoĄtku publicznego i o wolontariacie (tj.
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