
Zarzqdzenie Nr 52/2012
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 9 pazdziernika 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaJy w sprawie
przyj^cia Wieloletniego Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z
organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, z 2012,
poz. 567) oraz Uchwaty Nr XLVI/246/10 Rady Gminy Ostrowek z dnia 22
wrzesnia 201 Or. w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z
rada^ dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami pozarza^dowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaialnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczajcych dzialalnosci statutowej tych organizacji zarzajdzam, co
nastejxije:

§1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwafy w sprawie przyj^cia
Wieloletniego Programu wspolpracy gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzajdowymi i innymi podmiotami prowadzajcymi dziaialnosc pozytku
publicznego.

§2. W konsultacjach biora^udziai organizacje pozarzajdowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pozn. zm.)
dziaiajajce na terenie gminy Ostrowek.

§3. Konsultacje zostanq. przeprowadzone od dnia 10 do 17 pazdziernika
2012 r.

§4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotow, o ktorych
mowa w § 2, w sprawie projektu programu, a w szczegolnosci poznania ich
uwag, opinii i wnioskow odnosnie programu wspoipracy.



§5.1. Konsultacje polegaja^na wypemieniu formularza, stanowiajcego
zalajcznik nr 1 do zarzajdzenia, po uprzednim zapoznaniu si? z projektem
uchwafy w sprawie przyj^cia Wieloletniego Programu wspolpracy gminy
Ostrowek z organizacjami pozarzajdowymi oraz wyrazeniu swojej opinii na jego
temat.

2. Projekt uchwafy, o ktorej mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji
zostanie zamieszczony w dniu 10 pazdziernika 2012 r. na stronie BIP Urz^du
Gminy Ostrowek oraz b^dzie dost^pny od ww. terminu w Urz^dzie Gminy w
Ostrowku.

3. Wypetnione formularze dotycz^ce konsultacji mozna skladac w
terminie do 17 pazdziernika 2012 r. do godz. 15.15 w Urz?dzie Gminy w
Ostrowku lub przeslac skan dokumentu mailem na adres
ug_ostrowek@interia.pl

§6. Informacja o wynikach konsultacji przedstawiona zostanie w
uzasadnieniu do projektu uchwafy Wieloletniego Programu wspoipracy gminy
Ostrowek z organizacjami pozarzajdowymi.

§7. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie
i ogloszenie wynikow jest Sekretarz Gminy Ostrowek.

§8. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalajcznik nr 1
do Zarzajdzenia Nr 52/12
Wqjta Gminy Ostrowek
z dnia 9 pazdziernika 2012 r.

Formularz zglaszania uwag i wnioskow do projektu Wieloletniego programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego

Lp
Stan zapisu w projekcie programu

wraz nr paragrafu i punktu
Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany

zapis paragrafu i punktu) Uzasadnienie

Podmiot zglaszajacy propozycje Adres Nr telefonu Adres poczty
elektronicznej

Imif i nazwisko osoby
kontaktowej

Data
wypelnienia

mgr. Jttrel>



UCHWALA NR / 72012
Rady Gminy Ostrowek

z dnia pazdziernika 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu wspolpracy Gminy
Ostrowek z organizacjami pozarzsjdowymi oraz podmiotami
prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 19 i art. 18, ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr
214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr
134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, z 2012r. poz. 567) w
zwiajzku z art.5 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536; z 201 Ir. Nr
112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244), po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
uchwala si?, co nastepuje:

§1. Uchwala si? wieloletni program wspolpracy Gminy Ostrowek z
organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami prowadzajcymi dzialalnosc
pozytku publicznego, ktory stanowi zalajcznik do niniejszej uchwaly.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zal^cznik
doUchwalyNr / 72012
Rady Gminy Ostrowek
z dnia pazdziemika2012r.

WIELOLETNI PROGRAM WSP6LPRACY
GMINY OSTROWEK Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI

ORAZ INNYMIUPRAWNIONYMI PODMIOTAMI
PROWADZACYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO

I. Wst?p
§1.1. Rozwqj gminy i poprawa warunkow zycia jej mieszkancow jest

zadaniem nadrz^dnym.
Program wspoipracy z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie ma przyniesc Gminie Ostrowek i jej
mieszkaricom korzysci w sferze zadah publicznych okreslonych w ustawie.
Uzasadnieniem takich oczekiwan jest wieloletnie doswiadczenie w realizacji
roznych form wspoipracy oraz ich efekty.

2. Szczegolny nacisk we wspoldzialaniu kladziony b^dzie na:
a) intensyfikacje^ dziaian wychowawczych na rzecz dzieci i mlodziezy w

obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) przeciwdzialanie patologiom,
c) wspieranie przedsi^biorczosci.

3.W ramach realizacji programu kontynuowane b^dajasne i czytelne
rozwiajzania, realnie wlajczajajce i utwierdzajajce miejsce podmiotow
prowadzajcych dzialalnosc pozytku publicznego w systemic demokracji lokalnej.

II. Cele programu
§2. Podstawowym celem, ktoremu ma sluzyc wprowadzenie Programu,

jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym,
poprzez budowanie partnerstwa pomi^dzy administracjq.publiczna^a
organizacjami pozarzajdowymi, oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 22 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pozn. zm.).

§3. Program ma w szczegolnosci na uwadze:
1 )uzupelnianie dziaian gminy w zakresie jej ustawowych obowia^zkow,
2)umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie,

swoje otoczenie i wspolnot? lokalna^



3)tworzenie warunkow dla partnerskiego okreslania i wdrazania lokalnych
programow,

4)wzajemne udostejmianie informacji pozwalajajcych na ocen§ problemow
wymagajajcych podje/cia dzialan przez organizacje pozarzajdowe,

5)wspieranie inicjatyw zmierzajajcych do umocnienia roll organizacji
pozarzajdowych,

6)zwiejcszenie udzialu mieszkancow w rozwiajzywaniu lokalnych problemow.

III. Przedmiot wspolpracy
§4. Przedmiotem wspolpracy wladz Gminy Ostrowek z organizacjami

pozarzajdowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest:
l)realizacja zadan wlasnych gminy okreslonych w art.4 ust.l ustawy o

dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2)podwyzszanie efekrywnosci dzialan kierowanych do mieszkancow gminy,
3)rozwiajzywanie waznych problemow spolecznych,
4)okreslenie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania.

IV. Podmioty programu wspolpracy
§5.Program wspolpracy dotyczy prowadzajcych swoja^dzialalnosc na

terenie Gminy Ostrowek lub dla jej mieszkancow, podmiotow prowadzajcych
dzialalnosc pozytku publicznego.

§6.W realizacji programu wspolpracy ze strony Gminy Ostrowek
uczestniczaj
1 )Rada Gminy - w uchwaleniu wieloletniego programu wspolpracy z
organizacjami pozarzajdowymi,
2)W6jt Gminy Ostrowek - w zakresie realizacji programu wspolpracy,
dysponowania srodkami w ramach budzetu, decydowania o przyznaniu dotacji
lub innych form pomocy poszczegolnym podmiotom.

§7.Partnerami wspolpracy z drugiej strony s% organizacje pozarzajdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

V. Formy wsp61pracy
§8.Wspolpraca pomi^dzy Gminq. Ostrowek a organizacjami

pozarzajdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie moze przyjajs nast^pujajce
formy:
1 )powierzenia wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji,
2)wspieranie wykonania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji na

dofinansowanie ich realizacji,
3)tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym,



4)wzajemnego informowania si§ o pianowanych kierunkach dziaialnosci i
wspoidzialania w celu zharmonizowania tych kierunkow,

5)konsultacji i szkoleri,
6)promocji dzialalnosci,
7)wspierania pozafinansowego dla organizacji w tworzeniu warunkow na

realizacje^ zadan zleconych przez Gminej Ostrowek a w szczegolnosci poprzez
uzyczanie sprze^u, bezplatne udost^pnienie sal urz^du, oddelegowanie
pracownikow itp.,

8)wspoidzialania w pozyskiwaniu srodkow fmansowych z innych zrodel, w
szczegolnosci z funduszy strukturalnych Unii Europe]skiej,

9)doradztwo i udzielanie przez samorzajd pomocy merytorycznej organizacjom.

VI. Zadania publiczne
§9.Gmina Ostrowek i organizacje pozarzajdowe wspolpracowac beda^w

zakresie realizacji zdan wymienionych w art.4 ust.l ustawy, a w szczegolnosci
w zakresie:
l)pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujqcym siq w

trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob,
2)ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a) dzialania wspierajajce i promujajce zdrowy styl zycia adresowane
szczegolnie do dzieci i mlodziezy oraz osob starszych,

3)nauki, edukacji, oswiaty i wychowania poprzez:
a) edukacj^ regionalna^ dzieci i mlodziezy,
b) organizowanie wydarzen kulturalnych i edukacyjnych: festiwali, olimpiad,

konkursow, przeglajdow, turniejow, wyst^pow artystycznych, spektakli itp.,
c) zakup nagrod dla uczestnikow konkursow, imprez integracyjno-

kulturalnych, zawodow sportowych, imprez plastycznych organizowanych przez
placowki oswiatowo-wychowawcze lub organizacje pozarzajdowe,
4)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy poprzez:
a) wspieranie zadan w zakresie organizowania kolonii i obozow oraz innych

form wypoczynku dzieci i mlodziezy,
b) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy,
c) organizowanie imprez turystycznych,

5)kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji poprzez:
a) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dobr kultury i tradycji,

6)upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) organizowanie imprez sportowych o wysokiej randze promocyjnej dla

Gminy Ostrowek,
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) propagowanie i organizowanie imprez sportowych dla osob

niepemosprawnych,
d) szkolenie dzieci i mlodziezy w zakresie roznych dyscyplin sportowych,
e) organizowanie zaj^c sportowych i wspolzawodnictwa sportowego szkol,



f) organizowanie zaj^c rekreacyjnych ogolnie dostejinych dla mieszkancow
gminy ze szczegolnym uwzgl^dnieniem potrzeb dzieci i mlodziezy,
7)porz^dku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdziatania patologiom

spotecznym poprzez:
a) eliminacje^ zagrozen patologia^ spoleczna^ i ograniczaniu przest^pczosci
wsrod nieletnich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy,
b) udzielanie profesjonalnej pomocy i informacji osobom poszkodowanym w
wyniku przest?pstwa ( przy wspolpracy z Komisariatem Policji, psychologiem,
pedagogiem),
c) edukacje^ dzieci i mlodziezy majajcq. na celu poprawe^ ich bezpieczenstwa,
d) wspieranie dzialari majajcych na celu popraw? bezpieczenstwa publicznego
oraz przeciwpozarowego,

8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajqcych bez
pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy poprzez:
a) wspieranie dzialari zwia^zanych z organizacja^ zatrudnienia,
b) wskazywanie pracy spolecznie uzytecznej,

9)dzialalnosci wspomagaj$cej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj
przedsi^biorczosci.
10) dzialari na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i

wspotpracy mi$dzy spoteczenstwami poprzez:
a) organizowanie spotkan i konferencji na temat wymiany doswiadczen,
b) prezentacja Gminy Ostrowek w ramach wspolpracy gmin partnerskich,
c) organizowanie pobytu druzyn i grup mlodziezowych oraz wymiany dzieci i
mlodziezy.

11) dzialalnosci wspomagaj^cej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o ktorych mowa w
art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-10.

VII. Okres realizacji programu
§10. Wieloletni Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami

pozarzajdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok obowiajzuje do czasu jego uchylenia.

VIII. Sposob realizacji programu
§11. 1. Podmiotami uczestniczajcymi w realizacji Programu saj

1) Rada Gminy Ostrowek -- w zakresie wyznaczania kierunkow wspolpracy
gminy z organizacjami oraz okreslania wysokosci srodkow przeznaczonych
na dofinansowanie zadan realizewanych przez organizacje;

2) Wqjt Gminy Ostrowek w zakresie biezajcej wspolpracy z organizacjami,
a w szczegolnosci:
b) oglaszania otwartych konkursow ofert na realizacj? zadan publicznych

Gminy oraz powolywania Komisji Konkursowej,



c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadari publicznych na
podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.

3) organizacje pozarzajdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzajce dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie odpowiadajajcym
dzialaniom Gminy;

4) Gminna Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego w sytuacji jej powolania.
2. Komorki organizacyjne Urzejdu oraz gminne samorzajdowe jednostki
organizacyjne prowadzq. bezposrednia^ wspolpracy z organizacjami, ktora w
szczegolnosci polega na:
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursow ofert dla organizacji na realizacje;

zadari fmansowanych ze srodkow Samorzajdu gminnego;
2) sporzajdzaniu sprawozdari z fmansowej i pozafinansowej wspolpracy z

organizacjami pozarzajdowymi;
3) podejmowaniu i prowadzeniu biezajcej wspolpracy z organizacjami

pozarzajdowymi statutowo prowadzajcymi dzialalnosc pozytku publicznego;
4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji

dotyczajcych wspolpracy z organizacjami;

IX. Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacj^ programu
§12. Wysokosc srodkow przeznaczona na realizacje programu b^dzie

okreslona w budzecie Gminy Ostrowek na dany rok. Wydatki zwia^zane z
realizacja^ zadari, o ktorych mowa w programie nie mogq. przekroczyc kwoty
srodkow finansowanych zaplanowanych na ten eel w budzecie na dany rok.

X. Sposob oceny realizacji programu
§13. 1. Miernikami efektywnosci realizacji Programu w danym roku b^da^

informacje dotyczajce w szczegolnosci:
1) liczby ogloszonych otwartych konkursow ofert;
2) liczby ofert, ktore wplynejy od organizacji;
3) liczby umow zawartych z organizacjami na realizacj? zadan publicznych w

ramach srodkow finansowych przekazanych organizacjom przez Gmin§
Ostrowek;

4) wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na
realizacj^ zadari publicznych przez organizacje;

5) liczby osob, ktore byly beneficjentami dzialan publicznych realizewanych
przez organizacje;

6) liczby wspolnych przedsi^wzi^c podejmowanych przez organizacje
pozarzajdowe i gmin?;

7) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadan publicznych z
priorytetami przyj^tymi w Programie.



2. Biezajcym monitoringiem realizacji zadari Programu zajmujq. si§ wlasciwe
merytorycznie komorki organizacyjne Urz^du oraz gminne samorzajdowe
jednostki organizacyjne.
3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komorki
organizacyjne Urze_du oraz gminne samorzajdowe jednostki organizacyjne
sporzajdzi Pion Finansowy Urz^du.
4. Wqjt Gminy, nie pozniej niz do dnia 30 kwietnia danego roku, przedlozy
Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.
5. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie
internetowej Urz^du.

XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
§14. Tworzenie Programu wspolpracy przebiega w nastejpujajcy sposob:

1. Opracowanie projektu Programu wspolpracy.
2. Skierowanie projektu Programu wspolpracy do konsultacji, ktorej szczegoly
okresla zarzajdzenie Wqjta
3. Zebranie i rozpatrzenie uwag zgloszonych przez organizacje pozarzajdowe w
drodze konsultacji.
4. Przedlozenie projektu Programu wspolpracy Radzie Gminy Ostrowek.
5. Podj^cie uchwaly w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy przez Radej
Gminy Ostrowek.

XII. Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§15. 1. W zwiajzku z ogloszonym konkursem ofert na wykonanie zadari
publicznych wynikajajcym z Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z
organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie Wojt Gminy Ostrowek powoluje komisje konkursowa^.

2. W sklad Komisji wchodzq. osoby, w tym:

1) trzech przedstawicieli Urz^du Gminy, z ktorych jeden pelni funkcjej
przewodnicza^cego komisji konkursowej;
2) dwie osoby reprezentujajce organizacje pozarzajdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, z wylajczeniem osob reprezentujajcych
organizacje pozarzajdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorajce
udzial w konkursie, przy czym udzial przedstawicieli organizacji
pozarzajdowych nie jest konieczny w przypadku gdy:
a) zadna organizacja nie wskaze osob do skladu Komisji,
b) wskazane osoby nie wezma^ udzialu w pracach Komisji,
c) powolane w sklad Komisji osoby podlegaja^ wylajczeniu, na zasadach regulacji
art. 15 ust. 2da pkt. 3 Ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie



3. W pracach Komisji moga^ uczestniczyc takze, z glosem doradczym,
osoby posiadajajce specjalistyczna^wiedz? w dziedzinie obejmujajcej zakres
zadari publicznych, ktorych konkurs dotyczy (eksperci w danej dziedzinie).
Osoby uczestniczajce w pracach Komisji z glosem doradczym wskazywane 53. w
Zarzajdzeniu Wojta powolujajcym Komisj?.

§16. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczajcy. W przypadku
nieobecnosci przewodniczajcego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie
upowazniona przez niego.

§17. Do zadan przewodniczajcego Komisji nalezy w szczegolnosci:
1) ustalenie przedmiotu i terminow posiedzen Komisji;
2) inicjowanie i organizowanie prac Komisji;

§18. Wqjt Gminy oglosi nabor przedstawicieli organizacji
pozarzajdowych i podmiotow wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie do bazy
kandydatow na czlonkow komisji konkursowej, ktory zostanie opublikowany w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrowek.

§19. Nabor kandydatow na czlonkow komisji konkursowej odbywa si? w
oparciu o kryteria i zasady ustalane przez Wqjta, ktore podawane 53. do
publicznej wiadomosci w ogloszeniu o naborze.

§20. Wskazanie osob reprezentuja^cych organizacje pozarzajdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, z utworzonej bazy
kandydatow na czlonkow komisji konkursowej b^dzie dokonywane przez
pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie konkursu.
Osoby uczestniczajce w pracach Komisji wybrane z bazy kandydatow
wskazywane sâ  w zarza^dzeniu powolujajcym Komisj?.

§21. Czlonkowie komisji konkursowej informowani sa^o posiedzeniu
komisji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§22. Komisja podejmuje decyzje zwykla^wiejcszoscia^glosow, w
obecnosci co najmniej 2/3 liczby jej czlonkow.
W przypadku rownej liczby glosow, decyduje gtos przewodniczajcego.

§23. Na posiedzeniu Komisji, po zapoznaniu si? z wykazem zlozonych
ofert, kazdy czlonek Komisji podpisuje oswiadczenie o braku istnienia
powiajzan, o ktorych mowa w art. 24 Kodeksu Post?powania Administracyjnego.
W przypadku stwierdzenia istnienia takich powiajzan cztonek Komisji zglasza
ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wylajczony z oceny oferty podmiotu, z
ktorym powia^zanie wystejmje.

§24. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniejych, bez udzialu
oferentow.

§25. Komisja konkursowa ocenia jedynie oferty kompletne pod
wzgl^dem formalnym.

§26. Do zadan komisji nalezy w szczegolnosci:



1) opiniowanie zlozonych ofert;
2) sporzajdzenie wykazow ofert spelniajajcych wymogi merytoryczne i
niespelniaja^cych ich;
3) sporzajdzenie listy rankingowej projektow oraz propozycji podzialu srodkow
fmansowych;
4) inne czynnosci wskazane w ogloszeniu konkursowym.

§27. Komisja przygotowuje opini? nt. zlozonych ofert spelniajajcych
wymogi formalne w oparciu o kryteria ustalane przez Wojta, ktore podawane sâ
do publicznej wiadomosci w ogloszeniu konkursowym. Kazda oferta, przed
wydaniem opinii przez Komisj§, musi zostac szczegolowo oceniona w oparciu o
ustalone kryteria niezaleznie przez co najmniej 2 czlonkow Komisji lub
ekspertow uczestniczajcych w pracach Komisji. Szczegolowe oceny ofert
przedkladane sâ  Komisji jako podstawa do wydania opinii nt. zlozonych ofert,
sporzajdzenia listy rankingowej ofert oraz propozycji podzialu srodkow.

§28. Z kazdego posiedzenia Komisji sporzajdza si? protokol, ktory
podpisujq. czlonkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§29. Na podstawie protokolu z posiedzenia Komisji Wqjt Gminy
Ostrowek podejmuje decyzj^ w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu
ofert oraz udzielenia dotacji.

§30. Komisja oglasza wyniki otwartego konkursu ofert niezwlocznie po
wyborze ofert przez Wojta, ktore publikowane saj

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogloszeri urz^du;

§31. Komisja ulega rozwiajzaniu po rozdysponowaniu przez Wojta calosci
srodkow przeznaczonych na realizacj? zadan publicznych Gminy Ostrowek w
okreslonym zakresie tematycznym, w danym roku budzetowym lub po podj^ciu
przez Wojta decyzji o wykorzystaniu srodkow w inny sposob.

XIII. Postanowienia koncowe
§32. 1. Zmiany w ,,Programie" mogq. bye dokonywane w trybie uchwaly

Rady Gminy Ostrowek..
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie

maja^przepisy ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.


