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Uchwala Nr220/XXIII/2012
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie Programu wspotpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarz^dowymi
w roku 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym
{Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010r. Nr 234, poz.
I536zp6zn. zm.J.

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

Przyjmuje sie Program wspotpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarz^dowymi na rok 2013,
stanowia.cy zata.cznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Kalety.

§3

UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podjecia.



'A A] 11\\ Zatqcznik do uchwaty Nr 220/XXIII/2012
K A L E F A C H RadyMiejskiejwKaletach

z dnia 28 listopada 2012 roku

PROGRAM WSP6LPRACY MIASTA KALETY
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KT6RYCH

MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY 0 DZIALALNOSd POZYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

Postanowienia ogolne

§1-

1. Podstawa_ Programu Wspolpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatelnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013, zwanego dale] ..Programem" jest ustawa z 24 kwietnia 2003 roku
0 dziatelnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z p6zn. zm.)
2. llekrot w programie jest mowa o:
1) ,,ustawie" - rozumie si§ przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z p6zn. zm.};
2) ..organizacjach" - rozumie si^ przez to organizacje pozarza.dowe oraz podmioty o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) ,,programie" - nalezy przez to rozumiec ..Program wspotpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozytku publicznego i podmiotami prowadza.cymi dziatelnosc po±ytku publicznego w roku 2013";
4) ,,dotacji" - rozumie si^ przez to dotacje, w rozumieniu art. 221 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. NM57, poz. 1240 z p6zn. zm.);
5) ,,konkursie" - rozumie sie przez to otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. II ust. 2 i w art. 13.

Cele gt6wne Programu

§2.

1 .Gtownym celem Programu jest wspbJpraca samorz^du gminnego z organizacjami pozarzgdowymi
prowadz^cymi dzialalnost na terenie Miasta Kalety, na rzecz jej mieszkaftcbw.
2.Szczeg6towym celem Programu jest:
1) prowadzenie dziafalnosc promocyjnej i informacyjnej dotycza,cej wsp6lnych dziatah;
2) tworzenie wspdlnych projekt6w;
3) pomoc merytoryczna dla projekt6w realizowanych przez organizacje pozarzqdowe przyczyniajqce
sie do poprawy 2ycia mieszkancdw Miasta Kalety poprzez organizacje szkolen, informacji i konsultacji
dla organizacji pozarzgjdowych;
4) promowanie organizacji pozarza.dowych;
5) wspolpraca przy realizacji akcji charytatywnych.

Zasady wspdtpracy

§3.

1 .Wspblpraca wtadz Miasta Kalety z organizacjami pozarzqdowymi odbywafi si? b^dzie na zasadzie
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawnosci.

Zakres przedmiotowy

§4.

1.Wsp6lpraca Miasta Kalety z organizacjami pozarza_dowymi dotyczy realizacji zadah publicznych
okreslonych w art. 4 ustawy o dziatelnosci po±ytku publicznego i o wolontariacie.



Formy wsp6tpracy

§5.

1 .Wspbtpraca z organizacjami pozarza.dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odbywac
sie bedzie w formic:
1) zlecania organizacjom pozarza^dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadah
publicznych na zasadach okreslonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania sie o planowanych kierunkach dziatalnosci;
3) konsultowania z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
projekt6w aktbw normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji;
4} konsultowania pro]ekt6w akt6w normatywnych dotycza^cych sfery zadart publicznych, o ktbrej mowa
w art. 4, z radami dziatalnosci po±ytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez wlasciwe
jednostki samorzqdu terytorialnego;
2.Zlecanie realizacji zadah publicznych odbywai sie bedzie poprzez:
1) powierzenie wykonywania zadart publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.

Priorytetowe zadania publiczne

§6.

LSfera zadart publicznych planowanych, ktbre mogq byczlecone do realizacji programbw w2013
roku:
1) Ochrony i promocji zdrowia;
a) Organizacja wyjazd6w profilaktyczno - zdrowotnych dzieci i mJodziezy,
2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze
lokalnym, powiatowym i regionalnym,
b) szkolenie dzieci i mlodziezy w rdznych dyscyplinach sportu,
c) organizacja zajec sportowych dla dzieci i mtodziezy;
3) Burmistrz Miasta Kalety moze na wniosek podmiotu Programu rozszerzyc liste zadan
realizowanych w 2013 roku po zasiegnieciu opinii odpowiedniej komisji Rady Miejskiej w Kaletach;

Okres realizacji programu

§r.

LNiniejszy program realizowany bedzie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku.

Sposob realizacji programu

§8-

1.Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadart publicznych organizacjom pozarz^dowym oraz
podmiotom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych i niedziateja,cych w celu osia^gniecia
zysku, odbywa sie w drodze otwartego konkursu ofert, ogtoszonego przez Burmistrza Miasta. Przy
rozstrzyganiu konkursu stosuje sie wyta.cznie zasady okreslone w ustawie o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
2.Termin sktadania ofert nie moze by6 krbtszy niz 21 dni od dnia ukazania sie ostatniego ogbszenia.
S.Otwarty konkurs ofert zamieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszefi
w siedzibie Urzedu Miejskiego w Kaletach, a takze na stronie internetowej Miasta Kalety www.kalety.pl
4. Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty nie zaliczane do sektora finans6w publicznych
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatelnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie moga. z wlasnej inicjatywy zto±yc wniosek o realizacje zadania publicznego.
5. Burmistrz Miasta w terminie nie przekraczaja,cym 30 dni od dnia wpfyniecia wniosku informuje o
podjetym rozstrzygnieciu, a w przypadku stwierdzenia celowosci realizacji zadania publicznego
informuje sktadaja.cego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, oraz o terminie ogtoszenia
otwartego konkursu ofert.



6. Dwie lub wiecej organizacje pozarza.dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust,3 dziataja.ce
wspblnie moga. ztozyc oferte wspc-lna..
7. Burmistrz Miasta powotuje komisje konkursowa., kt6ra rozpatruje celowosc realizacji okreslonego
zadania publicznego, biora_c pod uwage stopien w jakim oferta odpowiada priorytetom zadan
publicznych.
8. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofertocenia:
1) mozliwosC realizacji zadania publicznego przez organizacj§ pozarzqdowa. lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3;
2) przedstawiona. kalkulacje koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowana. jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale ktbrych
organizacja uwzglednia analize i ocen§ realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarzqdowej lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3, kt6re w latach poprzednich
realizowaty zlecone zadanie publiczne, biora,c pod uwage rzetelnosc i terminowosc oraz sposoby
rozliczenia otrzymanych na ten eel dotacji;

Warunki ubiegania si? o dotacje na realizacje zadania

§9-

1,Organizacje pozarzajdowe oraz podmioty nie zaliczone do sektora finansbw publicznych wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatelnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, zobowia.zane sa, do ztozenia oferty, ktbrej wz6r zostat wprowadzony
rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz.
2207). Ponadto do oferty nale±y doJa,czy6: statut organizacyjny, wypis z odpowiedniego rejestru
(ewidencji), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegty rok.
2. Wnioski nale±y sktadac do Burmistrza Miasta Kalety.
3. Burmistrz Miasta Kalety podejmuja,c decyzje o przyznaniu dotacji kierowat sie bedzie przede
wszystkim:
1) ocen^ merytoryczna, zadania wyraZona. przez Komisje Konkursow^;
2) kosztem realizacji zadania;
3} ocenq dotychczasowej wspblpracy, opiniami i referencjami udzielonymi przez organy administracji
samorzqdowej lub rza.dowej;
4) wiarygodnosci^ finansow^ przy finansowaniu zadania z innych zrbdel;

Tryb przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji

§10.

I.Srodki przyznawane na realizacj^ zadah organizacjom pozarza,dowym oraz podmiotom o ktbrych
mowa w art. 3 ust. 3 przekazane beda. na podstawie umowy, kt6rej wz6r zostal okreslony
w rozporza,dzeniu wymienionym wyzej. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Miasta Kalety
i moze bye zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okreslony nie dtuzszy niz 5 lat.
2. Spos6b wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie realizacji zadania, a w
szczeg6lnosci:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywnosci, rzetelnosci i jakosci wykonania zadania;
prawidtowosci wykorzystania srodk6w publicznych otrzymanych na realizacje zadania,
3) prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;
3. Stwierdzenie niewtasciwego, niezgodnego z umowa. wykorzystania dotacji skutkowac bedzie
wstrzymaniem dotacji, rozwia.zaniem umowy, za.daniem zwrotu przekazanych i niewlasciwie
wykorzystanych srodkdw w wysokosci proporcjonalnej do zakresu niewykonania umowy.
4. Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaJalnosci
po±ytku publicznego i o wolontariacie zobowiqzane sa. do zte±enia sprawozdania w terminie 30 dni od
dnia zakohczenia realizacji zadania publicznego.
5. Sprawozdanie winno bye sporza.dzone wedlug wzoru okreslonego w rozporza.dzeniu Ministra
i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).



Wysoko£6 srodk6w przeznaczonych na realizacje zadania

§11.

1.Wysokos6 srodk6w finansowych przeznaczonych na finansowanie programu wspotpracy
z organizacjami pozarza.dowymi:
Zadanie Kwota
Ochrona i promocja zdrowia 6.000,00 z\e kultury fizycznej i sport 125.000,00 zt

Spos6b oceny realizacji programu

§12.

LRealizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane badanie Programu maja.ce
na celu ocene rezultat6w jego realizacji,
2.Celem ewaluacji za rok 2013 bedzie ocena wptywu Programu na wzmocnienie organizacji i
partnerstwa.
3.Ustala sie nastepuja.ce wskazniki niezbedne do oceny realizacji Programu:
1} liczba ogloszonych otwartych konkurs6wofert;
2) liczba ofert ztozonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilosc organizacji;
3) liczba zawartych um6w na realizacje zadania publicznego, w tym ilosc organizacji;
4} liczba um6w, ktbre nie zostaty zrealizowane tub zostaty rozwiqzane z przyczyn zaleznych od
organizacji;
5) wielkosi wJasnego wkJadu finansowego i poza finansowego organizacji na realizacje zadan
publicznych;
6} wysokosC kwot udzielonych dotacji w poszczeg6lnych obszarach;
7} liczba ofert wsp6lnie ztozonych przez organizacje;
8) liczba projekt6w prawa miejscowego stanowionych przez Rade, konsultowanych przez organizacje;

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§13.

LRoczny Program wsp61pracy Miasta Kalety z organizacjami pozarz^dowymi zostat opracowany po
konsultacjach spotecznych w spos6b okreslony w uchwale Nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 5 pazdziernika 2010 roku w sprawie okreslenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatelnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, projektbw akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnoSci
statutowej tych organizacji.
2. Projekt Programu celem uzyskania uwag zostat zamieszczony na stronie internetowej Miasta Kalety
www.kalety.pl orazwww.bip.kalety.pl na okres 7 dni.

Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

§14.

LOferty ztozone przez organizacje na realizacje zadafi publicznych opiniuje specjalnie do tego
powotena komisja konkursowa.
2.W sktad komisji konkursowej wchodz^:
1) przedstawiciele Urzedu Miejskiego w Kaletach;
2) w pracach komisji konkursowych moga. uczestniczyi tak±e, z gbsem doradczym osoby posiadaja,ce
specjalistycznq wiedze w dziedzinie obejmuja.cej zakres zadah publicznych, kt6rych konkurs dotyczy;
S.lmienny sklad komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy okresla Burmistrz Miasta Kalety
w formie zarza.dzenia.

sz Ptak


