Projekt
z dnia 19 listopada 2020 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Gniezno
z dnia 26 listopada 2020 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY GNIEZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA 2021 ROK
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§1
Wstęp
Art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych jest rozwój Gminy Gniezno oraz poprawa
jakości życia mieszkańców. Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty nie
zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowano na terenie Gminy wiele zadań. Aktywna
działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego,
elementem aktywizującym społeczność i gwarantującym prawidłowy rozwój lokalny.
Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad i zakresu współpracy z organizacjami
poprzez wspieranie bądź powierzanie przez Gminę ustawowych zadań niezbędne jest uchwalenie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną
określone w poszczególnych ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert na realizacje zadań
publicznych.
§2
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym programie mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
2) ustawie o samorządzie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
3) organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) innych podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Gniezno na rok 2021
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć każde działanie związane z realizacją
zadań własnych Gminy Gniezno, określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym,
7) dotacji – należy przez to rozumieć dotacje zdefiniowane w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 ze zm.),
8) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, o których mowa w art. 11 i 12 ustawy,
9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert określonym w art. 19 a
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ustawy,
10) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Gniezno,
11) Wójcie– należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gniezno,
12) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Gniezno,
13) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gniezno.
§3
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym wprowadzenia Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok jest budowanie
partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami i innymi podmiotami, służącego
rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb mieszkańców gminy.
2. Celami szczegółowymi Programu jest:
1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań
publicznych,
3) integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz gminy i jej mieszkańców,
4) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
5) zwiększanie aktywności organizacji i innych podmiotów w ubieganiu się o środki pomocowe
zewnętrzne,
6) poprawa jakości warunków życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
dzięki zaangażowaniu środków pozabudżetowych,
7) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
8) określenie zasad trwałej i efektywnej współpracy Gminy z organizacjami i innymi podmiotami
działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców.
§4
Zasady współpracy
1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizowanie zadań publicznych
określonych w art.4 ust.1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1) POMOCNICZOŚCI - Gmina powierza organizacjom i innym podmiotom realizację zadań
publicznych, a organizacje i inne podmioty zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd udziela pomocy organizacjom
pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty
samorządowej;
2) SUWERENNOŚCI STRON - Gmina respektuje odrębność organizacji i innych podmiotów,
uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów
społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
3) PARTNERSTWA - Gmina traktuje organizacje i inne podmioty jak równoprawnych
partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobu ich rozwiązywania
oraz realizacji zadań publicznych;
4) EFEKTYWNOŚCI I UCZCIWEJ KONKURENCJI - Gmina, organizacje i inne podmioty
wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych.
Podmioty te, podczas realizacji zadania publicznego działać będą zgodnie z prawem
i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra działań partnera. W zakresie wykonywanych
zadań podmioty te są równo traktowane;
5) JAWNOŚCI – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
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i inne podmioty, sposób udzielania środków przeznaczonych na realizacje zadań
publicznych oraz wykonywania zadania są jawne;
6) WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI – rozumianej jako wspólne dążenie do polepszenia życia
mieszkańców poprzez odpowiedzialność względem partnerów za działania podejmowane
przez sektor pozarządowy i administrację samorządową.
§5
Sposób realizacji programu
1. Ze strony Gminy program realizuje:
1) Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej Gminy,
2) Wójt Gminy Gniezno – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania
dotacji celowych i innych formach pomocy,
3) Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy prowadzący bezpośrednią współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
2. Ze strony organizacji przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe
działające na terenie Gminy Gniezno.
§6
Zakres przedmiotowy
Przedmiotem współpracy Gminy Gniezno z organizacjami i innymi podmiotami jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4) konsultowanie aktów prawa miejscowego z zakresu działalności organizacji i innych
podmiotów.
§7
Formy współpracy
1. Program współpracy dotyczy działających na terenie Gminy Gniezno organizacji
i innych podmiotów bez względu na ich siedzibę.
2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje i inne podmioty
prowadzące działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców, które zaspokajają ich potrzeby.
3. Współpraca pomiędzy Gminą, a organizacjami może odbywać się w formie finansowej
i pozafinansowej.
4. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
a) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
b) udzielanie pożyczek, gwarancji i zabezpieczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Istnieje możliwość podpisywania umów wieloletnich.
6. Wysokość środków planowanych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym
programem w 2021 r. wynosi 100 000,00 zł.
7. Organizacje i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym przez ustawę.
8. Pozafinansowe formy współpracy obejmują działania:
a) informacyjne realizowane poprzez:
- publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji dotyczących
zarówno działań podejmowanych przez Urząd jak i przez organizacje pozarządowe,
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej,
- organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji na
temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
- przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań
publicznych,
- informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków
na działalność z różnych źródeł,
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b) organizacyjne realizowane poprzez:
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowych
do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert,
- prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomocy w pozyskiwaniu środków,
- inicjowanie realizacji zadań publicznych,
- podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych
dla lokalnego środowiska,
- opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
- zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej
c) szkoleniowe realizowane poprzez:
- inicjowanie lub współorganizowanie spotkań, szkoleń, seminariów podnoszących jakość
pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania dodatkowego
wsparcia dla działań organizacji z innych źródeł niż budżet gminy,
d) pozostałe realizowane poprzez:
- promocję działalności organizacji pozarządowych
- promowanie gminy poprzez umieszczenie na materiałach promocyjnych i informacyjnych
Dotyczących działań finansowanych lub dofinansowanych ze środków gminy, informacji o
zaangażowaniu gminy w realizację zadania,
- udostępnianie lokali w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych na spotkania organizacji
i innych podmiotów.
§8
Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji
organizacjom i innym podmiotom w 2021 roku:
1. W sferze ochrony i promocji zdrowia:
- działania mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy, konsultacje / porady
lekarskie, badania profilaktyczne,
- organizacja przedsięwzięć i promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom
mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację i integrację społeczną
oraz wspieranie działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
2. W sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :
- pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym w podjęciu leczenia oraz w utrzymaniu
abstynencji,
- wspieranie integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- działania mające na celu promocję i profilaktykę życia bez nałogów.
3. W zakresie pomocy społecznej:
- wspieranie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych,
- zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych ekonomicznie wychowawczo
oraz zagrożonych patologią.
4. W sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży:
- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych
i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- organizacja imprez i akcji prewencyjnych, programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii zimowych,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
5.

W
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działalności
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i dziedzictwa narodowego:
- wspieranie profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej,
- podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez
kulturalnych,
- promocja gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub
przeglądach krajowych i zagranicznych,
- kultywowanie wielkopolskich tradycji ludowych,
- wspieranie tradycji.
6. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- wspieranie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych,
- wspieranie organizacji, szkoleń instruktorów, animatorów i organizatorów sportu szkolnego
i rekreacji ruchowej, wspieranie rozgrywek ligowych,
- uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i wodnej,
- inicjowanie imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym promujących Gminę Gniezno.
7. W zakresie działalności na rzecz osób starszych, seniorów:
- kreowanie pozytywnego wizerunku seniora,
- działania na rzecz aktywizacji środowiska osób starszych i seniorów.
8. W sferze ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego:
- działania dla mieszkańców gminy mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych
środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i ochroną zwierząt.
§9
Okres realizacji programu
1. Niniejszy program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań oraz ich szczegółowy zakres określony zostanie
w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert bądź wynikać będzie z realizacji zadania w trybie
zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji.
§ 10
Sposób i ocena realizacji programu
1. Realizacją Programu zajmują się wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Gniezno, prowadząc
współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych,
b) prowadzeniu procedur otrzymania tzw. „tryb małych zleceń” (art.19a ustawy),
c) sporządzaniu informacji i sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
d) organizowaniu szkoleń, punktów informacyjnych itp. dla organizacji i innych podmiotów,
e) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami i innymi podmiotami.
2. Realizacja zadań publicznych odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert oraz
z pominięciem otwartego konkursu ofert (w trybie uproszczonym tj.: pozakonkursowym), chyba
że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.
3. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
a) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt,
b) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
c) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu
- na tablicach ogłoszeń Urzędu,
d) oferty złożone w drodze otwartego konkursu ofert opiniuje Komisja Konkursowa powołana
przez Wójta zarządzeniem,
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e) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia
po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
f) podjęte zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami
stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin
przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
g) wyniki otwartych konkursów ofert publikowane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu
- na tablicach ogłoszeń Urzędu.
4. Organizacja lub inny podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania,
zgodnie z art. 12 ustawy.
5. W przypadku złożenia oferty przez organizację lub inny podmiot z własnej inicjatywy, Wójt po
otrzymaniu opinii Komisji Konkursowej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizację lub inny podmiot,
biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym
w niniejszym programie,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego.
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania publicznego,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
§ 11
Sposób oceny realizacji programu
1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych
realizowanych przez organizacje i inne podmioty sprawują osoby wyznaczone przez Wójta
w szczególności poprzez:
- ocenę realizacji zleconych zadań,
- analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje i inne podmioty rozliczeń i sprawozdań
z realizacji zadań publicznych,
- poinformowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach i ewentualnej konieczności
wyegzekwowania
wyjaśnień,
zwrotu
niewykorzystanej
lub
wykorzystanej
niezgodnie z umową dotacji.
2. Wójt w terminie do dnia 31 maja 2022 roku przedłoży sprawozdanie z realizacji niniejszego
programu Radzie Gminy Gniezno.
3. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące mierniki:
1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert,
3) liczbę złożonych ofert w otwartych konkursach,
4) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otartych konkursów
ofert,
5) liczbę zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert,
6) liczbę ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
zgodnie z art. 19 a ustawy,
7) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych.
4. Sprawozdanie z realizacji niniejszego programu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Pożytek publiczny”.
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§ 12
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
1. Program współpracy utworzony został na bazie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określającej podstawowe elementy jakie
powinien on zawierać.
2. Prace nad przygotowaniem programu określiły terminy dotyczące:
a) składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu,
b) przygotowania przez właściwe merytorycznie osoby propozycji do projektu programu,
c) opracowania projektu programu,
d) skierowania projektu programu do konsultacji,
e) rozpatrzenia złożonych opinii i uwag do projektu,
f) przedłożenia projektu programu na posiedzenia Komisji Rady Gminy i skierowanie pod
obrady sesji Rady.
3. Po uchwaleniu przez Radę program zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy.
§ 13
Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert
1. Oferty złożone w drodze otwartych konkursów ofert przez organizację lub inne podmioty
opiniuje specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Gminy oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych, w drodze zarządzenia powołuje Wójt, ustalając jej skład osobowy
i regulamin pracy.
3. W pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym, osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs
dotyczy.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
5. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
6. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje lub inne
podmioty jeżeli:
- żadna z organizacji nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej,
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej,
- wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust.
2d lub art. 15 ust. 2f ustawy,
7. Wybranymi członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
nie mogą być osoby związane z organizacjami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi
w otwartym konkursie ofert.
8. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta.
9. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie;
b) proponowanie rozdziału środków finansowych;
c) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Gaworzyce.
10. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych.
11. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który podpisują członkowie
Komisji.
12. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia protokół, w którym opiniuje złożone
oferty.
13. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Wójt.
§ 14
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE
Działalność organów administracji publicznej w sferze zadań publicznych odbywa się we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa nakłada na organy
administracji publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizującymi zadania gminy w sferze publicznej.
Niniejszy

program

określa

zasady,

zakres

i

formy

współpracy

Gminy

Gniezno

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad
partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy
do dysponowania środkami publicznymi na rzecz Gminy Gniezno i jej mieszkańców.
Podstawową formą współpracy w 2021 roku będzie przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych. Środki finansowe na realizację poszczególnych zadań zostaną zabezpieczone
w budżecie Gminy na 2021 rok.
Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy upoważnia Wójta Gminy Gniezno
do ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i udzielania dotacji zgodnie z
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w 2021 roku określonych w
niniejszym Programie oraz zawierania umów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
Niniejszy program współpracy został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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