UCHWAł A Nr XVl

l

145

l

11

Rady Miasta Sanoka
Prawa mic,jskic

-

l3_39

z dnia 25 października 2a|

r,

Gminy Miasta sanoka z or$anizacjami
w sprawie uchwalenia ,,programu wspólpracy
do prowadzenia działalnościpożrytku
pozarządorvymi o.", poo.iótami.rpi"r"rriooymi
publicznego na rok 20!ż'
marca 1990r, o samorządzie gminnym
Napodstawie art. l8 ust. 2prx 15 ustawy zónia8
5a ust, 1 ustawy z dnia
(Dr. U. z żOO7r. Nr-iłz,'po". tsit"r-pa*n_ ,m.).i art,
wolontariacie (Dz, U, z 20l0r,
24 kvłietnia 2003t. o dzińalności pożytku pŃli."n.go i o
Nr 234, poz. 7536 zpóźn. zm.)
Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:

§1
Uchwalasię,,ProgramwspołpracyGminyMiasta§y:|"zorganizacjamipozarządowymi
pożytku publicznego na rok
dzińalności
oraz podmiotami uprawnionymi do p.ońa".nia
szej uchwały,
niniej
do
źi|z,;,* br"mieni"'ot e*ronv ^ * rią"rniku

§2
WykonanieuchwałypowierzasięBurmistrzowiMiastaSanoka.

§3
201żr,
Uchwała wchodzi w życiez dniem 1 stycznia

Zrlączntk do uchw ały N r XWl 45/1 1
Rady Masta Sanoka z dnit 25,10,2011r,

7, arganir,acjamr
Program współpracy Gminy Miasta Sanoka
do prowadzenia
pozurŹąd0wym,i orazpodmiotami uprawnionymi
żalż
dziaialnościpożytkupublicznego na rok

program współpracy Gminy Miasta sanoka

z

organizacjami pozuządowymi oraz

podmiotamiwymienionymiwart3ust.3ustawyzdn\a24kwietniaŻOa3r,
234, poz, 1536
ołońto,iacie @ź,TJ, z2010 r, Nrpr9ąam
o działalnościpoĘtku publicznego i

określa
_ dnunro*ej Gminy,
późn.zm.) stano*i ir..*, pótityti .poł".rno
pomocy
wspołpracy oraz udzielanie
zakłes, zasady, obszary formy *)i1,"^n",
o,rganizacjom pozarządowym pr_e z sarnotzĄd,
odbywać się będzie nie tYlko w ramach
Realizacja zadahvriłrtu ldzińem oi"g;;;cli
.i*u"t, ń"vch, ,",",g-óło*ych programów, takich
niniejszego r.og.u*rr, ale również
probiemow Alkoholowych
rr"nrinyti Ronvi ązywaniajak: Gminnego
i Gminnego Prograń Przeciw dzińaniaNarkomanii,

z

i

ł

-

pÓ;;,

i

Rozdział I
Postanowienia ogólne

IlekroĆil.lfffi'jTj#iT.';*

pożytku p";;;;;ó-i,o

z

24 kvłietnia 2003 roku o działalnoŚci
poz, 1536
rrtortiiroire ((Dz. U. z 20|o r. Nr ż34,

orr"rto

ustawę

dnia

zPóźn,zm,);
T)_^ł+am .,,onńłnrrc.v
GminY lMiasta Sanoka
wsPoĘracY Gminv
_ rozumie się przez to ,Brogram
programie
ż.
do prowadzenia
z organ\zacjami pozarządovły;i ,;^;'poómiotami'uprawnionymi
dzińności poZytku publicznego

3. organizacjach
4.

_

na rok

?O'ż_':^^,_
oraz podmioty
rozumie się przez to organizacje pozarządowe

w art, 3 ust, 3 u§tawy,
Sanoka,
Burmistrzu - rozumie się BurmistrzaMiasta

upr"awnionÓ, o ktorych m91a

Rozdział II
Cet glówny i cele szczegółowe

§1
partnerstwa
programu jest budoivanie przez Gminę Miasta Sanoka
głownym
1. Celem
publicznych,
między samorządem a set,torem- po,u"idowym, organ\zacjami
:l:l,j^:.:Yprowadzącymi
*rpołp.uóy
*J
4
ar-.
określonych
gminy,
.*ie odpowiadaj ącym zadaniom
dz\ńa|nośópożytku publicznegi'* "uk
2, Cele szczegółowe:
i1 ot r.stńie zasad wspóĘracy samorządu z organlzaclaml;
powstawania nowych
2) wspieran \e dzińah nu ,rl"ł.ffi]jnŃu T,tni"ją,ych

w

ustń

z

*

i

orguni|łJlr,ńi;iją"vchdladobralokalnejspołeczności;

3) pobudzanie innowacyjności i

konkurencyjności paprzez umozliwienie

organizacjom indywidualnego wystąpieni a
publicznych;

z

ofór;ą realizacji konkretnych zadah

sfużących
4) włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji programów
rozwojowi miasta;

pełniejsze zaspokojenie
5) poprawa jakościżycia współmieszkahców poprzez

6)

potrzeb sPołecznYch;
,qnii zanervnienie
organlzacJom r(5łvnych szans
wzmacnianie poiycji organizacji i zapewnienle tym
coraz większej
w realizacli zadahpublicznyca,, poprże, powierzinie i wspieranie
na ich
ilościzadah jednocze§nym zapewnleilem odpowiednich środków
realizację.

1

z

Rozdział III
Zasady współpracy

§2

or{anizacjami^9dbywa lie * oparciu o zasaóy
Współpraca
uczciwej konkurencji
partner§twa, pomocniczości, .,r*e..nnoś,1 stroą efektywności,
i jawności:
sobie podmiotow
1) zasada partnerstw a -oznaczadobrowolnąwspóĘracę równorzędnych
r*em
w ,o^urvńinń *rpotni. zdefiniowanyóh problemow i osiąganie

Gminy Miasta Sanoka ,

celów;

wytyczonych
re alizację zadah
z1 zisida pómocniczości oznaczą że gmina powierza orgaruzacJom
sposob ekonomiczny,
organizacje ,up"in Ęą ich wykonanie
własnych
profesjonalny i terminowy;
wspołpracy _ władza samorządowa
3) zasada ,u*ó..nno ścioz,nacza, że partnerzy,
prawa i obowią"zków poprzez
i organizacje _ mają zdolnośćdo bycia podmiotempriekazywaniu
tych kompetencji
w
nięzależne *vr.""ń'"n\e zadah or* ,*obodę
innym podmiotom;
skuteczności celowościdanej
4) zasada efektywności oznażza sposob pomiaru
do osiągnięcia moŻliwie najlePszYch
działalności,polega ," **pohifr-ł**fu
efektow r eal\zacji zadah publicznych ;
udzielania tych samych informacji
5) zasada uczciwej konkqelc_ji.oznacza wymog
jak i niePubliczne'
iiu arłńa;;;*;" pir"rlodmioty publiczne,
odnośnie
oceny tych
pizy
dokonywaniu
kryteriow
a także obowiązek stosowania ;ńh *.ich
dzińahi podejilowaniu decyzji ódnośnie ich finąnsowania;
samorządowej
6) zasadajawności oznaQza."" *r"v**i. ltlołi*ofuidostępne
i*pd|.Y
:ł?:T
jasne
zrozumiałe
oraz
organizacjami są pow§ze"ffi; *iudorn.
podejmowania decYzji,
w zakresie -i;ŃŃch procedur i kryteńow

w

a

i

--*;Ń

i

z

i

Rozdział rV
Zakresi formy współpracy oraz §po§oby realizacji

wspołprac a

z

§3

pozafinansov/y,
organizacjami ma charakter finansowy lub

§4

p9l9gu n1.
1. Wspołpraca o charakterze finansowym

udzieleniem dotacji na
1) powierzeniu wykony*anla "ua*"puUlicznych wrg z
ich realizacji;
finansorranie

2) wspieraniv

na dofinansowanie ich
zadahpublicznych wraz z udzielaniem dotacji

realizacji.
będzie w formach:
o charakt erze pozńnansowym odbywa! się
WspoĘraca
-,
1i wymiany informacji o planowanych kieruŃach działań;
ż) doradztwa i udzielania poTocy merytoryczne,1;
do zakresu ich
3) konsultowania z organizĄami Programu, .odpowiednio
w dziędzinach dotyczących
działalności,p*i.r.,toi, ur*ó* normitprnych
ganizacli;
działalnościsiatutowych tych or -*
w celu prowadzenia
4) udostępni*iu lokali, Ędłcvctr "asobach Miasta Sanoka
działalnościpożytku publicznego;
.. ń l l. : ____1_^__
wykazu orgarnzacJ1.,
prowadreni; .; strónie Biulótynu Infolmacji Publicznej
4),uprawnionychdokorzystaniazl%podatkudochodowego,

'ze

zmia.ną przepisów prawnych, w colu
"*iąet"
przez organizacj e;
podrror".niu standardów usfug prrbti."ny"h świadczonych

6) organi"owania szkolen

*

1) udziŃu przedstawicieii oi§aniracji
8)
9)

pozarządow}ch

w

pracach komisji

otwartych konkursach ofert;

konkursorfich, celem opiniow"aniu oń.t ńażonyc.hw
które ńazyły taki wniosek;
obejmowania honorowym patronatem organizacji,
na stronię internetowej
popularyzowania oziaiatnósci- org,uoiruĄi w mediacb
,,.)
oraz sanockich portalach
Urzędu Miasta w Sarrotu- i,., , ,,,
internetowych.

Rozdzial V
Priorytetowe zadania publiczne

§5

jest rea1izacja zadah publicznych,
przedmiotem wspoĘracy Miasta Sanoka z irgańzacjami
szozegolności:
o których mowa * uń. 4 ust, 1 ustawy, aw
poregajllych.na:
1. Oziałan z zakresu pomocy spolecznej
podstawie decyzji
1)
ńa;ó posiłń,ota"osou- potrzebujących (na

'
z)

3)
4)

"up.*r,i"ł;
w}danychprzezMOPS

Sanok);

(wsparcie dzińaniałaźni dla
zapewnieniu higieny osobisiei osobom leld9mnvm
awani a czy stej. o dzłeży);
b ezdo mnych i p'uŃiu wyd
wymaga,ącym
sihronieną ubrania i posiłku_ osobom bezdomnym
lub niepełnosprawność,wsparcie
"up"*niJni,
stałej opiek i ze wzglęo" nu *iek, chorobę
w wychódzeniu z bezdomności;
skupiających
"tiJi.vór, organizacji pozarządowych
wspieraniu działalnościstańowej
ołuru*i rópresji wojennYch i okresu
kombatantow oraz orot

Powojennego

6)
1)
"

,,nościowej -pEAD,
sprawnoscl
popralwę
na
prowad"eniu aiiułun ukieruŃowanych
\ rr"ycriĄoraz akt}ryvności zyciowej osób starszych,
dla rozwoju
**pi.r*ń działalnościKuóow Sóniora o,* i*o"enie waruŃów

aktywnościi samodzielności osób starszych,

Ż.działańnaru'eezosóbniepełnosprawnychpoptzcz:
oraz prowadzenie
1) integrację i aktprizację sroJo*i.t'osobichniepełnosprawnych
izóhcji i-marginalizacji obejmujących
innowacyjn ych dzińah^p;ii;;"ji"v.r,
osoby łvrn *,jąnarządu słuchu, wzroku;
ńodzieży
"
inicjatyw *"ii;.n, nu. "ólu. integrację dzięęi t
ż) wspieranie
niepełńp.u*rr.j *chowo, "e środowiskiem ludzi zdrowych;

3)wspieraniedziałalnościrekreacyjno.rehabilitacyjnej

osób

niepełno sprawnych umy słowo ;

3, działań z zakresu profilakĘki i rozwiąą,wania problemów
i przeciwdziałania

p

rzemo cy w, rodzinie pop rzez

uzależnień

:

w formie kolonii;
1) *rpi.r*i" *it".v:"vLt ariułuaprofilaktycznych dlaw dzieci
ż) *rpi"rŃ. -"t""virvch dz\ńai profilaktycznych formie obozu korygującego

3)
4)
5)
6)

ry Źykowne zachowania dla młodziezy,

dla dzieci zę
**po.nugu.ri; działalnościcńorocinej świetlicyśrodowiskowej
środowiJkwymagaj ących pomocy wychowawczej ;
zachowań ryzykownych
prowadzenie popołudniowąo klubulako alternaiywy dla
młodzieĘ;
v/ sporcle
propugo*uni. dzińah na rzecz przeciwdziałania przemocy
i odpowiedzialnego kibicowania bez agresji;
przez liderów
*rpiouni" tworńia programow autorskich, edukacji rówieśniczej

młodziezowych;
stanowiących
inicjatyvuy w zakresie organizacji czlsy wolnego dziecti.rńodzieży,
7)
Jt.i"-:tŃ wobec uzywinia *itotyto* i innych środkow odurzających;
z uzależnieh _
wspieranie ruchówlrzeźwościowych dla osob wychodzących
8)
szkolenia, warsźaty, konferencje, kluby;
p;;;;e";rie eautac, i t *ź*"ś.ioyei* środowiskachosób niepełnosprawnych;
9)
fla rzecz osób bezrobotnych,
10) wspieranie dzińahiorekcyjny ch i tizehrłościowych
bezdomnych i rekonwalescerŃów;
w wieku emerytalnym;
11) uińi"ul:ui wspierani etrzeźwościosob
or" rodzin z deficytami opiekuńczymi oraz dotkniętych
12) działalnośćg*p
przemocą
popl,l.ez:
z
4. działafi zakresu bezpieczeństwa publicznego
1) wspieranie działalnościsdŃo*"j o"rganiiacji, zapewniających bezpieczeństwo
osŃ przebywających w gorach;
i wolontariatu poprzez:
5. dzialań z zakresu *"siierarria oiganizacji pozarząd|łwcłrwolontariatu;
idei
wspieranie ń'aiamającyiłr nu
"ewienie
""lu_k
jakość
pracy wolontariuszy;
**paorg"ni"o*uni" r"tot.n podnoszących
poprzezi
6. dzińańz zakresu ochrony i promocji zdrowia
nowotworowych oraz
ro"po*rr.chnianń wiedzy oLynnilachryzykachorób
ksńŃowanie nawyku samokontroli;
się z chorobami nowotworowymi lub
int*g.o*uii;
".j;;;;gającyct
spędzanie czasu;
po chorobie nowotworowej poprr"rwspolne, atrakcyjne

;ńiu

'

i)
2)

1)
'
2)

jiló;rk

3)dzińaniaprofilaktycznewzakresie*.".'n.gowykrywaniachorób
nowotworołvych u

naj

młodszych,

Rozdział YI
Okres realizacji programu

§6

sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz
Roczny program wspoĘracy
-doGminy Miasta
pozytku publicznego na rak 201,2
nr9*_aa"""ia ózińalności
podmiotami uprawnńnlmi
20lżr,
obowiąauje od t ,ty""nia2012 r, do 31 grudnia

Rozdział YII
Sposób realizacji programu oraz wysokośćśrodków przeznaczonych na jego realizację

§7

1. Zlecenie realizacji zadah publicznych organizacjom, odbywać się będzie w trybie
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania

2.
3.

4,

5.

zadania lub można je wykonaó efektywniej w inny sposób.
Organizacje mogąz własnej inicjatywy ńożyć ofertę narealizację zadania publicznego.
Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowośćzgłoszonych zadah publicznych,
o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada
priorytetowym zadaniom publicznym? zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego
zadania, dostępnoścśrodkow finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające
z r ealizacji tego zad an ia pr zez podmioty Pro gramu.
Na wniosek organizacji organ moze z|ecić realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19a ustawy.
Zadanie publiczne moze byó realizowane w ramach inicjatywy lokalnej według art. 19b
ustawy.

1. Wsparcie lub powierzenie realizacli

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

§8

zadah publicznych odbywa się w drodze otwartych

konkursów ofert.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej urzędu araz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niz
2l dni od dnia wznaczonego do składania ofert.
WaruŃiem przystąpienia do konkursu jest ńożenię oferty zgodnej ze wzorem
określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy.
Do oferty należy dołączyó:
1) aktualny odpis z właściwegorejestru;
2) sprawozdanie merytory czne i finansowe;
3) aktualny statut.
Ofeńy ńożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia
drobnych braków formalnych:
1) uzupełnienia brakujących podpisow pod wnioskiem, w przypadku niezgodności
podpisow ze sposobem reprezentacji określonymw stafucie;
2) braku właściwychpodpisów podzńącznikami;
3 ) poświadczenia załączony ch kopii dokumento w za zgodnośćz oryginałem.
Konkurs ofert przeprowadza się takźe w sytuacji, gdy zostńa zg}oszona tylko jedna
oferta.

W otwartym konkursie ofert moze zostać wybrana więcej niz jedna oferta.
W przypadku, kiedy organizacje otrzymńy dotację w wysokości niZszej niZ
wnioskowana, konieęzne jest dokonanie uzgodnień, ktorych celem jest doprecyzowanie
warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaklualizowanego harmonogramu
i kosztorysu, stanowiących zńączńki do umowy o wsparcie lub powierzenie wykonania
zadania publicznego.
9. Kńdy możę żądaó uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert oglasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób
określonyw ust. 2.
II.Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest
umowa o wsparcie lub powierzenie ręalizacji zadania publicznego wg obowiązującego
wzoru.

które uzyskńy dotację w ramach wspołpracy, po zakohczeniu zadania są
,obowiąrine do ńażenia sprawozdania wg obowiązującego wzoru.
jest poddać się kontroli
13. organizacja, ttora uzlskała dotację obowią7ana
i ocenie realizacji zadanii, dokonylrany^ prr", Burmistrza, w zakresie i wg kryteriow
jest
określonych w ń. 17 ustawy. pońadto-organizacja realiĄąca zadanie zobowiązana
realizacji
składać Burmistrzowi bieżące sprawozdanń finurrro*e i merytoryczne W trakcie

Lż. Organizacje,

zadaniaw terminach określonych w umowie,
Środków PochodzącYch
14. Kontrolę prawidłowości,efehywności i celowości wykorzystania
zbudzetu prowadzićbędą wydzińy lJrzęduMiasta w sanoku.

1.

§9

ich
Zlecenie zadańpublicznych o charakt"rrJlokulnym lub regionalnym organizacjom na
wniosek, moze'nastąpió z pominięciem otwartego konkursu ofert, PrzY zachowaniu
łącznie na st ępuj ących warunków
1) wvsokose bonnansowania lub finansowania zadania publicznego nie przel<racza
10 000 zł.;
2) termin rea|izacji zadanianie może przeŁ,raczać 90 dni;
łączna kwota środkowfinansowych przekazywanych przez or_gan tej samej
oiganizacji, w tym samym roku kalendarzowym, nie moze przel<roczYĆ kwotY
20 000 ń;
4) wysokośćśrodkow finansowych przekazywanych przez organ w tym trybie, nie
może przelłoczyć żO% dotacji pluno*unych w roku budzetowym na real\zację
zadah publicznych przez organizacj e.
po dokonaniu ana|izy uznania celowoŚci rozpatrzenia wniosku, organ za9rasza
dotacji
wnioskodaw cę do ńoienia oferty zgodnej z art. |4 ustawy, z podaniem wYsokoŚci

'

:

lj'

2.
3.
4.
5.

i

przeznaczonej na jego r ealizację.
§lę Ją
terminie nie dhrzizym niz Ż dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza
Iii rl"tynie Informacji Publicznej, na tablicy w siedzibie urzędu
dni
na okres
przęznaczonej do zamieszcŹaniaogłoszeń oraznastronie internetowej urzędu.
W okresie upublicznienia oferty w sposób określonyw ust, 3,kużdy może zg}osić uwagi
ofert.
dotyczące
-upł}wie
terminu, o ktorym mowa w ust. 3 po rozpatrzeniu y*ag następuje
Po
wsparcie lub powierzenie realizacji zadania
podpisanie umowy

k

7

nierwłoczne

*

i

o

publicznego.
,r*o*-y, o ktorej mowa w ust. 5 stozuje się odpowiednio art. 16_19 ustawy.

6. bo

Rozdział VIII
wysokośćśrodków przeT,n^cz,anych na realizacj ę programu

§11
realizację zadafi PublicznYch
ptreriacronych
finansowych
Wysokośćśrodkow
ry
Gminy Miasta Sanoka na
budzetowa
,vlmienionych w rozdziale V § 5 określauchwała

rok20l2'

1.

Rozdział D(
Sposób oceny realizacji programu

§12

Sprawozdanie z realizacji progra*., p.Źygotrje
Wydziafu Spraw Społecznych i Obywatelskich,

i

przedstawi Burmistrzowi Naczelnik

2.
3.

Sprawozdanie zręalizacji programu współpracy zarokZ}IżBurmistrz Przedstawi Radzie
Miasta Sanokawterminie do 30 kwietnia 2013 r.
Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2 zostanie umieszczone na stronie internetowej
urzędu.

Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programa oraz przebiegu konsultacji

§13

Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób:
1) przygńwani-e prrei Wy,dziń Spraw Społecznych Obywatelskich zńożeh do
projektu Programu,
ż) pr"eprowadzenie z organizacjami konsultacj i projektu Programu;
3) przygotow anie przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich zestawienia uwag
i wnioskow zgloszanych podczas konsultacji;
4) sporządzenie analizy uwag i wnioskow zg}oszonych podczas konsultacji;
5) skierowanie przez burmistrza do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka PĄektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspóĘracy Gminy Miasta Sanoka
z otganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
dzińalności pożytku publicznego na rok 20|2, celem podjęcia,

i

§14

Konsultacj e Programu będą przebiegać następuj ąco
zamieszizenię informacji, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta w Sanoku, o mózfiwości i formie składania uwag i wniosków dotyczącYch
projektu Programu;
2) analizazłozonych uwag i wnioskow dotyczących projektu Programu;
3) przygotowanie zestŃenia wszystkich uwag wnioskow z przebiegv konsultacji
i przedstawienie Burmistrzowi, celem rozpatrzenia.

|)

:

i

Rozdział XI
Tryb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń
w otwarĘch konkursach ofeń

§15
ogłaszając otwaĘ konkurs ofert na rcalizację zadania Publicznego,
kńdorazowo po*ołl1ri" Komisję Konkursową ktorej zadaniem będzie dokonanie ocenY

1. Burmistrz

ńożonej oferty.

2. W skład Komisji

3.

Konkursowej wchodzą:
Rady Miasta, wskazany przezwłaściwekomisje Rady Miasta;
przedstawiciel
1)
2) łwóch przedstawicieli odpowiedniego Wydziafu Urzędu Miasta, w tym jeden
zalmujący się merytorycznie danym obszarem działalnościpozytku Publicznego;
3) przedstawiciel organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje,
biorące udziń w konkursie.
W pracach Komisji Konkursowej mogą braóudziń z głosem doradczymtakże inne osoby,
poŚiudulą.. specjilistycznąwiedzęw dziedzinie obejmującej zakres zadah publicznych,
ktorych konkurs dotyczy.

1. Przy-\dokonywaniu wyboru

2)
3

)

4)

5)

6) staranne

2.

Z

§ló

oferty Komisja Konkursowabierzę pod uwagę:
zbióznośó projektu z u§talonymizadańami Gminy Miasta Sanoka;
wartośćmerytoryczną projektu;
mozliw ośćr ealizacj i projektu przez wnioskodawcę;
środki własne i pozyskane zinnych źródę}, przez wnioskodawcę,
dotychczasową wspołpracę z Gminą Miasta Sanoka;

i

terminowe wywiązywanie

się z

z GminąMiasta Sanoka;
wiary godnośćorganizacli.
posiedzenla romisji ronkursowej sporządzany

7)

dotychczasowych umów

jest protokoł. Protokoł powinien

zawieruó,.

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

oznaczenie miejsca i czasu koŃursu;
imiona i nazwiska człoŃow Komisji KoŃursowej;
liczbę zgłoszonych ofert na poszczególne zadania;
wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgj.oszonych Po
terminie,
propozycję rozstrzygnięcia konkursu wrźźz proponowanąwysokoŚcią dotacji;

podpisy
członków.
-przez
Komisję Konkursową ocena afer| araz propozycja rozstrzygnięcia
Dokónana
konkursu, iostanie przedstawiona Burmistrzowi, który zdecyduje w drodze zarządzenia,
o ostatecznym wyborze i o wysokości dotacji4. Ko mi sj a KoŃursow a r o zs^ltązuje si ę z chwil ą roz strzygni ęcia konkursu ofert.

3.

