UCHWAŁA Nr XXV 1230 l 16

Rady Miasta sanoka
Prawa miejskie - 1339

z dnia 20 października 2016

r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z
orgaruiracjam i pozarządowym i oraz pod m iotam i u prawn ionym i do prowadzen ia
działalnościpożytku pubIicznego na rok 2017"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym Q, t. Dz, U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (. t. Dz. U.
z 2016r. poz. 239 z pożn. zm.)
Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:

§1

Uchwala §ię ,,Program wspołpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjarni
pozarządr,lwymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalnościpozytku
publicznego na rok 2017", w brzmieniu określonym w załączn|ku do niniejszej
uchwaŁy"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodliczący
Rady p|iasta
.,--:

nll

,
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i
i
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/230I16
Rady Miasta Sanoka z dnia 20.10.2016r.

Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjaml pozarządowymi
oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalnościpożytku
publicznego na rok2017

;

Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizaĄami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (.1,t. Dz. lJ. z 2016r. poz. 239
z poŻn. zm.) stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Program określa
zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy
organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności
pozytku publiczneg o przez samorząd.
Realizacja zadan Gminy z udziałem organizacji odbywaó się będzie nie tylko w ramach
niniejszego Programu, ale równiez w ramach innych, szczegołowych programow, takich
jak: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i G m n ny P ro g ra m P rzeciw działa n a N a rko m a n i,
i

i

i

Rozdział l
Postanowien|a ogólne
llekroó w tekście jest mowa o:
1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działatności
pożytku publicznego iowolontariacie fi. t. Dz. U.z2016r, poz. 239zpożn.zm.);
2, programie - rozumie się przez to ,,Program współpracy Gminy Miasta Sanoka
z organizaĄami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalnościpozytku publicznego na rok 2017",,
3. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
uprawnione, o ktorych mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy;
4, Burrnistrzu - rozumie się Burmistrza Miasta Sanoka,

Rozdział ll
Gel główny i cele szczegółowe

1,
2.

§1
Celem głownym programu jest budowanie przez Gminę Miasta Sanoka pańnerstwa
między samorządem a sektorem pozarządowym, w sferze zadan publicznych,
okreŚlonych w ań, 4 ustawy, we wspołpracy z organizacjami w zakresie

odpowiadaj ący m zadan iom g m ny.
Cele szczegołowe:
1) określeniezasad współpracy samorządu z organizaĄami;
2) wspieranie działan na rzecz umacniania istniejących i powstawania nowych
organ izacj i, działających d la dobra loka nej społeczności
3) pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umozliwienie organizacjom
indywidualnego wystąpieniaz ofeńą realizaĄi konkretnychzadan publicznych;
4) włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji programow słuzących rozwojowi
miasta,
i

l

;

]"

5) wykorzystywanie mozliwości organizacji prowadzących działalnośópozytku
publicznego jako uzupełnienie działan miasta w zakresie nie obejmowanym pżez
struktury samorządowe;
6) poprawa jakościżycia mieszkańców popżez pełniejsze zaspokojenie potrzeb
społecznych;
7) wzmacnianie pozycji organizaĄi i zapewnienie tym organizacjom rownych szans
w realizacji
publicznych , poprzez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości
.zadań
zadanz jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. "

Rozdział !ll
Zasady współpracy

§2

WsPołPraca Gminy Miasta Sanoka z organizaĄami odbywa się w oparciu o zasady
Pańnerstwa, PomocniczoŚci, suwerenności stron, efekt}wności, uczciwej konkurencii
ijawności:
1. zasada Pańnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotow
w rozwiązYwaniu wspolnie zdefiniowanych problemow i osiąganió razem wytyczonych
celow;

2. zasada PomocniczoŚci oznacza, ze gmina powierza organizacjom realizację zadan
własnYch a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonómiczny, proteslonalny
iterminowy;

3. zasada suwerennoŚci oznacza, że pańnerzy wspołpracy władza samorządowa
i organizacje * mają zdolnośćdo bycia podmiotem prawa i obowiązk ow poprzez
niezaleŻne wYkonywanie zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym
podmiotom;

i

4, zasada efektywności oznacza sposób

pomiaru skuteczności celowości danej
działalności,polega na wspólnym dązeniu do osiągnięcia mozliwie najlepszych efektow
realizacji zadan publicznych
5. zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie
wYkonYwania działan zarowno pzez podmioty publiczne, jak i niepublicznÓ, a takze
obowiązek stosowania tych samych kryteriow pży dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnieich finansowania;
6. zasada jawnoŚci oznacza, ze wszystkie mozliwościwspołpracy władzy samorządowej
z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
;

zakres przedmiotowy

Rozdział lV
współpracy oraz sposoby realizacji

i formy

§3

Przedmiotem współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami prowadzącymi działalnośó
pozytku publicznego będzie:
1, realizaĄazadan zawańych w Strategii Rozwoju Miasta;
2, realizaĄa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
i Gm n nego Program u P zeciwdziała n ia Narkoman
3. realizacj a zadan G
nej Strateg i Rozwiązywan ia Problemów S połecznych
4, realizacja zadańryn
Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami
PozarządowYmi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalnoŚci pozytt<u
publicznego;
5. identYfikowanie waznych potrzeb społecznych oraz wypracowywanie rozwiązań
dotyczących zaspokajania tych potrzeb,
6. konsu]towanie projektow aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalnościstatutowej organizaĄi.
i

i i ;

i

;

§4

Forma współpracy z organizaĄami ma charakter finansowy lub pozafinansowy
1. Wspołpraca o charakterze finansowym polega na:

1)

2)

powierzeniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji

finansowanie ich realizacji;

wspieraniu realizaĄi zadan publicznych wraz z

udzielaniem dotacji
ich
realizaĄi.
dofinansowanie
2. Wspołpraca o charakterze pozafinansowym odbywac się będzie w formach:
1) wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności;
2) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej;
3) konsultowania z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalnościstatutowych tych organizacji;
4) udostępniania lokali, będących w zasobach Miasta Sanoka w celu prowadzenia
działalnościpozytku publicznego;
5) prowadzenia na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej wykazu organizacji,
uprawnionych do korzystania z 1o/o podatku dochodowego;
6) organizowania szkoleń w związku ze zmianą przepisow prawnych, w celu
pod noszen ia standardów usług publ icznych świadczony ch przez organizacje
7) wydawania opinii o działalnościorganizacji oraz udzielanie rekomendacji na ich
wniosek;
8) udziału przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych, celem
opiniowania ofeń złożonych w otwartych konkursach ofeń;
9)
obejmowania honorowym patronatem organizacji, ktore złoZyły taki wniosek;
,10) popularyzowania
działalnościorganizacji w mediach, na stronie internetowej Urzędu
Miasta w Sanoku 1www,sanok,p|.) oraz na sanockich pońalach internetowych.
;

Rozdział V
Priorytetowe zadania

pu bl

iczne

§5

Przedmiotem wspołpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami jest realizaila zadan
publicznych, o których mowa w ań. 4 ust. '1 ustawy, aw lzczegolności:
1. dzialań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
1) zapewnieniu gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji
wydanych przez MOPS Sanok);

2)

zapewnieniu higieny osobistej osobom bezdomnym
bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży,,

wspieranie łażnidla

na rzecz osób bezdomnych poprzez
zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia;
4) wspieraniu działalnościstatutowej organizacji skupiających kombatantów, integracja
środowisk kom batanckich
5) pomocy zywnościowej najubozszym dotkniętym ubostwem i wykluczeniem
społecznym;
6) działaniach rehabilitacyjnych i edukacyjnych integrujących środowisko osob
niepełnosprawnych oraz likwidujących bariery w komunikowaniu się;
7) promowanie działan edukacyjno-kulturalnych dla osob dorosłych, zwłaszcza wśrod
seniorów;
8) wspieraniu działalnościklubow emerytów i rencistów;
o\ współpracy z placowkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego, lokalnego
systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
10) wsparciu działan na żecz rodzin wielodzietnych, a w szczegolności pomoc dzieciom
pochodzącym z tych rodzin;
11) prowadzeniu działan na żecz dzieci i rodzin doświadczających przemocy;
12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania.
3)

wspieraniu działan socjalno-bytowych

;
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2.

działan na rzecz osób niepełnosprawnych poprzezi
integrację i aktywizację środowiskaosób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji;
2) wsPieranie wszelkich form pomocy dzieciom i młodzieżyniepełńosprawnej ruchowo,
integracja ze środowiskiemzdrowych rówieśników;
3. działan z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
1) wspieranie działan profilaktycznych dla dzieci w formie połkolonii lub kolonii;
2) wsPieranie działan terapeutycznych dla młodzieży w formie obozu korygującego

1)

ryzykowne zachowania;

3)

WsPomaganie działalnoŚci całorocznych placówek wsparcia dziennego - świetlic
środowiskowych dla dzieci wymagających pomocy wychowawczej;
wsParcie w prowadzeniu popołudniowego klubu iako alternaiywy dla zachowań
ryzykown ych młodzieży,,
ProPagowanie działan na rzecz przeciwdziałania przemocy w sporcie
i kibicowania bez agresji;
wsPieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej przez liderow

4)
5)
6)

młodziezowych;

7)

wsPieranie inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
stanowiących alternatywę wobec używania narkotykóń i innych środków

8)

wsPieranie ruchów trzeźwościowychdla osob wychodzących

odurzających;

z uzależnień
szkolenia, warsztaty, konferencje;
9) wspieranie działalnościklubu abstynenta;
10) Prowadzenie edukacjitrzezwościowej w środowiskach osob niepełnosprawnych;
11) wsPieranie działań korekcyjnych i trzezwościowych na zecz osob bezróbotnych,
bezdomnych i rekonwalescentow;
12) aktywizacja i wspieranie trzeżwościosob w wieku emerytalnym;
13).Pomoc dla grup wsparcia dla rodzin z deficytami opietunczymi oraz dotkniętych
przemocą;
'14) wsPieranie działan promujących
trzeźwośów środowiskurodzinnym i młodych
dorosłych;
4. działan z zakresu bezpieczeństwa publicznego poprzez:
1) wsPieranie działalnoŚci statutowej organizacji, zapewniających bezpieczeństwo
osob - pzeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
5. działań z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu poprzez:
1) wspieranie działan mających na celu krzewienie ideiwolontariatu;
2) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakośó pracy wolontariuszy;
6. działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
1) rozpowszechnianie wiedzy o czynnika ch ryzyka chorób nowotworowych;
2) organizowanie spotkań mających na celu wsparcie osob zma,gĄących się
z chorobami nowotworowymi i ich rodzin;
3)
nteg rowan ie środowiskdzieci dotkn iętych chorobam i nowotworowym
4) podejmowanie działań wspierających i promujących zdrowy styl źycia poprzez
m.in.
organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów oraz imprez spońowych dla dzieci,
młodzieżyi rodzin;
5) podnoszenie świadomościzdrowotnej mieszkańców miasta sanoka, poprzez
działania nf o rm acyj ne, ed u kacyj ne i profi a ktyczn e
6)" wspieranie działań organizacji skupiającej osoby chore, profilaktyka i promocja
zdrowia.
i

i

i

l

;

;

zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez:
edukacyjnych, promocyjnych w'zakresie ochrony
środowiska i ochrony pzyrody.

7- działan z

1) wsParcie działan i akcji

4

8. działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
poprzezi
'1) wzbogacanie zycia kulturalnego miasta Sanoka poprzez projekty ańystyczne, w tym
festiwa le, konku rsy i warsztaty, wykorzystujące loka ny potencjał ku ltu rotwo rczy;
2) wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
l

regionalnego.

Rozdział Vl
Okres reaIizacji programu
Program obowiązuje od dnia

,1

§6

stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2O17r,

Rozdział vll
Sposób rea|izacji program

u

§7

Program realizowany będzie poprzez.
1, Zlecanie realizacji zadan publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach
organizowanych otwańych konkursów ofeń, które mogą mieó formę:

1)

2)
2.

3.

powierzenia wykonywania zadan publicznych wraz

z

udzieleniem dotacji na

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz

z

udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji;

dofinansowanie ich realizacli.
Zlecanie realizaĄi zadan publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
z przepisami określonymiw ań. 'l9a ustawy,
Jezeli dane zadanie mozna realizowaó efektywniej, powierzenie moze nastąpió w innym
trybie niz udzielenie dotacji w drodze otwańego konkursu ofeń, w szczególności poprzez
zakup usług na zasadach i trybie określonychw odrębnych przepisach.

§8

1,

Wspieranie lub powierzanie realizaĄi zadan publicznych odbywa się w drodze otwańych
konkursów ofeń.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Sanoka oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie
krotszym niż2l dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenieofeńy zgodnej ze wzorem
okreŚlonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow ofeft iramowych wzorow umow dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
fi. t. Dz. U. z2016 r. poz.1300).
4, Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działĄące wspolnie mogą złożycofeńę
wspolną.
5. Konkurs ofeń przeprowadza się takze w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna
ofeńa.
6. W otwańym konkursie ofeń moze zostać wybrana więcej niz jedna oferta.
7. Każdy moze żądac w terminie 30 dni uzasadnienia wyboru lub odrzucenia ofeńy.
8. Wyniki otwartego konkursu ofeń ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofeńy w sposob
określony w ust. 2.
9. Z wyłonionymi w konkursie ofeń organizaĄami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest
umowa o wsparcie lub powierzenie realizaĄi zadania publicznego wg obowiązującego
Wzoru.

10. Orgahizacje, które uzyskały dotację

zadania,

11.

'12,

na realizację zadania publicznego, po zakończeniu
-sprawozdania
złożenia
wg

W terminie 30 dni, są zobowiązane do

obowiązującego wzoru.

Organizaqa, która uzyskała dotację obowiązana jest poddaó się kontroli
i ocenie realizaili zadania, dokonywanym pżez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów
okreŚlonYch w art. 17 ustawy. Ponadto, organizacja realizująca zadanie zobow-lązina jest
składaĆ Burmistrzowi biezące sprawozdania finansowe i meiyto
ryczne w trakcie realiźaĄi

zadania w terminach określonych w umowie.
Kontrolę PrawidłowoŚci, efektywności i celowości wykorzystania środkow pochodzących
z budzetu prowadzió będą osoby wskazane pżez Burmistrza

§9

1. Zlecanie

organizacjom realizaĄi zadań publicznych o charakterze lokalnym lub
regionalnYm, moŻe nastąpiĆ z pominięciem otwańego konkursu ofeń, na podstawie
9feńY złoŻonej Przez organizacje, o której mowa * irt. 14 ustawy, przy zachowaniu
łącznie następujących warun kow:

lub finansowania zadania publicznego nie moze
przekroczyó 10 000 zł;
2) termin realizaĄi zadania nie moze przekroczyć 90 dni;
3) łąezna kwota środków finansowych pzekazywanych przez organ
tej samej
organizacji, w tym samym roku kalendarzowym, nie moze pzekroczyó kwoty
20 000 zł;
4) wYsokoŚÓ Środków finansowych przekazywanych przez organ w tym trybie, nie
moze
Pu-ekroczYĆ 2Oo/o dotacji planowanych w roku budzetowym na reilizaclę zadan
publ icznych pfzez organ izacje.
2, Ofertę isPrawozdanie_zrealizacjizadania, o ktorym mowa w ust. 1, składa się
według
uProszczonYch wzorow, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, pracy
i eolityń
SPołecznej
dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ,pro"rrronógo
oferty
i upro,szczonego Wzoru sprawozdania z realizacji zadan'ia pubticznógowzoru
Dz. U.
0.t.
z2016 r. poz.570).
3, W terminie nie dłuzszym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją
w BiuletYnie lnformacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Śied-zibie urrędu oraz na stronie
internetowej urzędu - na okres 7 dni.
4, W okresie uPublicznienia ofeńy w sposób określonyw ust. 2, każdy może zgłosió uwagi
dotyczące zamieszczonej ofeńy.
5. Po uPłYwie terminu, o ktorym mowa w ust. 2 i po rozpatrzeniu uwag następuje
niezwłoczne podpisanie umowy
wsparcie lub powierzenie realiziĄi zadania
publicznego,
6. Do umowy, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio art, 16-19 ustawy.
'1)

wYsokoŚĆ dofinansowania

z

o

Rozdział vlll
Wysokośćśrodków przeznaczonych na realizację programu

Wysokośćśrodków finansowych

wymienionychw§5określa
rok2017.

§10
przeznaczonych na realizaĄę zadan publicznych
uchwała budzetowa Gminy Miasta Sanoka na

Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu

1.

2.
3.

§11
Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Burmistrzowi Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.
Sprawozdanie z realizacji programu wspołpra cy za rok 2017 Burmistrz przedstawi Radzie
Miasta Sanoka w terminie do 31 maja 2018r.
Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 i 2 zostanie umieszczone na stronie internetowej
urzędu.

Rozdział X
lnformacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§12

Tworzenie programu przebiegaó będzie w następujący sposób,
1. przygotowanie przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich założendo projektu

2.
3.
4,
5,

programu;

przeprowadzenie z organizailami konsultacji projektu programu;
przygotowanie przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich zestawienia uwag i
wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
skierowanie przez Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka projektu
uchwały w sprawie pzyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Sanoka
z organizaqami pozaządowymi olaz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalnościpozytku publicznego na rok 2017, celem podjęcia.

Konsu liacje prog

1,

2,
3.

ra m

§13

u będą przebiegać nast§pująco

:

zamieszczenie informacji, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta w Sanoku, o mozliwości i formie składania uwag i wniosków dotyczących projektu
programu;
analiza złożonychuwag i wnioskow dotyczących projektu programu;

przygotowanie zestawienia wszystkich uwag i wnioskow
i przedstawien ie bu rm istzowi, celem rozpatrzenia.

z

przebiegu konsultacji

Rozdział Xl
Tryb powoływania izasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń
w otwańych konkursach ofeń

1.
2.

3.

4.

§14
Burmistrz ogłaszając otwańy konkurs ofeń na realizację zadania publicznego,
każdorazowo powołuje Komisję Konkursową, ktorej zadaniem będzie dokonanie oceny

złożone1 ofeńy.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta, w tym jeden zajmujący się
merytorycznie danym obszarem działalnościpozytku publicznego;
2) przedstawiciel organizacji, zwyłączeniem osob reprezentujących organizacje, biorące
udział w konkursie.
W pracach Komisji Konkursowej mogą brac udział z głosem doradczym inne osoby,
Posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadan publicznych,
których konkurs dotyczy.
Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalnościkomisji składają
oŚwiadczenie, że nie są członkami organizacji lub podmiotow, ktore złożyłyofeńy do
ogłoszonego konkursu,
7

1

.

2,

§15

Przy dokonywaniu wyboru oferty Komisja Konkursow a bierze pod uwagę:
'1) zbieznośó projektu z ustalonymi zadaniami Gminy Miasta Sanoka;
2) wańoścmerytorycz ną zadania,,
3) mozliwoścrealizacji zadania przez wnioskodawcę;
4) środki własne i pozyskane z innych źródełprzez wnioskodawcę;
5) dotychczasową wspołpracę z Gminą Miasta Sanoka;
6) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów z Gminą Miasta
Sanoka;
7) wiarygodnośc organizacji.
Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokoł. Protokoł powinien
zawierac,.

1) oznaczenie miejsca iczasu konkursu;
2) imiona i nazwiska członkow Komisji Konkursowej;
3) liczbę zgłoszonych ofeń na poszczegolne zadania;
4) wskazanie ofeń odpowiadających warunkom konkursu;
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po
terminie;

3,
4.

6) podpisy członków.
Dokonana przez Komisję Konkursową ocena ofeń, zostanie przedstawiona Burmistrzowi,
ktory zdecyduje w drodze zarządzenia, o ostatecznym wyborze ofeńy i o wysokości

dotacji.

Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofeń.

Rozdział X|l
postanowienia końcowe
§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie,

