
ZARZ-\OZENIE NR n~.!.I.K?! 1.2D13 
PREZYOENTA MIASTA W KF,0ZIERZYNIE-KOZLU 

z dnia .3.1~!~.\"fD;~2018 r. 

w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projcktu uchwaly Rady Miasta Kc;dzicrzyn-Kozle 
w sprawie Programu wSpOlpracy Gmioy K~dzicrzYII-Koile Z organizacjami pozarz1Jdowymi or3Z 

innymi podmiatami prowadz:Jcymi dzialalnosc pozytku publiczncgo 113 rok 2019. 

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 3 uSlawy z dnin 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wololltariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450 z pain. zm. l

) oraz § 4 uchwaty nr LXI1V701110 Rady Mlasta 
Kttdzierzyn-Koile z dnia 9 li stopada 2010 r. w sprawi c okreslenia szczeg61owego sposobu kOllsultowania 
Z organizacjami pozarZ(Jdowymi i podmiotami wymicnionymi wart. 3 u.st. 3 ustaw), 0 dzialalnosci pozytku 
pubJiczncgo i 0 wolontariacie projektow aktow prawa rniej scowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnosci 
statutowych tych organizacji, zarZ<Jdzarn, co nasttrpuje: 

§ 1. Kicrujtt do konsu ltacji z organizacJami pozarz<Jdowymi oraz lnnyml podmiotami, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku 0 dzialalnosci pozytku publiczncgo 
i 0 wolontariacie projekt uchwaly Rady Miasta Kydzierzyn-Koile w sprawic Programu wspolpracy Gminy 
K~dzjerzyn-Koilc z organizacjami pozarzlJdowymi oraz innymi podmiotami prowad~cymi 

~ dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019. 

§ 2. Konsultacje byd4 prowadzone w terrninie od 07 wrZcSnia do 01 paidzicmika 2018 roku w formic: 

1) piscrnncj na fonnularLu stanowi4cym zalqcznik do uchwaly Rady Miasta Kydzicrzyn -Koile 
LXIIIJ70 111 0 z dnia 91istopada 2010 r. w spraWle szezegolowego sposobu konsultowania 
z orgalllzaCJami pozarz4dowyrni i podmiotami wymlenionytm wart. 3 Ust. 3 uSlawy 
o dzialalnosci pozytku publiezncgo i 0 wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego 
w dziedzinach dOlycZ<Jcych dzialalnosei statutowej tyeh organizacji; 

2) drogl} elektronicznl} w formie przeslanych uwag na adres mailowy: ngo@kedzierzynkozle.pl ; 

3) poczt4 na adres: UrZ<Jd Miasla Ktrdzierzyn-Koile ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kydzierzyn
KOlle. 

§ 3. Odpowiedzialny za przeprowadzcnic konsultaeji jest pod inspektor ds. wspolpracy Gminy 
z organizaejami pozarz~dowymi w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urztrdu Miasta Ktrdzierzyn-Koi le . 

§ 4. Zarz<Jdzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania i podlega pubJikaeji na stronie intemetowej Gminy 
Kydzierzyn-Koilc na stronie podmiotowej Urzttdu Miasla Kydzierzyn-Kozle w Biuletynie Infonnaeji 
Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Kydz ierzyn-Kozle. "" . 
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UCHWAI. A NR ................... . 
RADY MIASTA Kf;DZIERZYN.KOZLE 

zdnia .................... 20J8 r. 

w sprawic Programu wSpOlpracy Gminy Kf(lzierL)'n-Koilc z organizacjami poza~dowymi oraz 
podmiotami prowadZl\cymi dzialalnosc pozytku publiczncgo na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samor'~dzic gminnyrn (Dz. U. z 2018 
r., poz. 994 z pOtJl. zm.') i art. Sa liSt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSci poZ)1ku 
publicznego i 0 wo lontariacic (Oz. U. 2018 r., poz. 450 z p6i:n. zm.2) uchwala si~, co nastCfpujc: 

§ I. UchwaJa si~ Program wspolpracy Gminy Kt;dzierzyn-Koi:le Z organizacjami pozarz<J:dowymi oraz 
in nymi podmiotami prowadZ4cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019, stanowiqcy zatlj,cznik do 
niniejszcj uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powicrza s i~ Prezydentowi Miasta K~dzierzyn-Koi le. 

§ 3. Uchwala wchodzi w i:yc ie z dniem podj~cia i podlcga ogloszen iu na stronie intemetowej Gminy 
KfYdzier.lyn-KoiJe, na stroni e podrn iotowej Urzf;d u Miasta K~dzierzyn-Koi:le w Biuletynie Infonnacj i 
Publicznej oraz l1a tablicy ogloszen Urz'rdu Miasta K~dzier.tyn - Koi lc. 

I Zmmny tekstujednolitcgo wymlemoncJ ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 20 J 8 r. poz. 1000, 1349J I IA32,' dokument lie bl·d, 

1 Zmiany tekstujednolilcgo wymlenioncj ustawy zostaly ogloszone w Oz U. z 20 18 r. poz 650. 723 I LI36'5.ez,-<'l~C Wl..,l~dt""" 
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Za1llcznik do uchwaly .•..•.. .. 

Rady Miasta K~dzierzyn-Koi:le 

z dnia ..... .............. .. .. .... . 

PROGRAM WSP6LPRACY 

GMINY KJi;DZIERZYN-KOZLE 

Z ORGANTZACJAMI POZARZ;\OOWYMT ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZ;\CYMl OZIALALNOSC POZYTKU 

PUBLICZNEGO NA ROK 2019 

Rozdzial I 
Postanowienia ogolnc 

§ 1. lIekroe w Programic wspolpracy Gminy K~dzierzyn-Koile Z organizacjami pozarZltdowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc poZytku publicznego na rok 20 19 jest mowa 0: 

I) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450 z pMn. zm.); 

2) Prezydencie - nalety przez to rozumiec Prezydenta Miasta K~dzicrzyn-Koi.le; 

3) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gminy K~dzierzyn-Koile ; 

4) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad~ Miasta K((dzicrzyn-KoiJe; 

5) organ izacjach - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz~dowe prowadZl\.ce dzialalnosc pozytku 
publicznego i podmioty wYll1ienione wart. 3 list. 3 ustawy; 

6) kOll1isjach - nalezy przez to rozumiee komisje konkursowe do opiniowania ofert W otwlIrtych konkursach ofert; 

7) Programie - nalezy przez 10 rozumiee Program wspolpracy Gm iny K¥dzierzyn-Koi le z organizacjami 
pozar14dowymi omz innym i podmiolall1i prowad14cymi dzialalnosc pozytku publ icznego na rok 2019; 

8) rcgranting - forma wspolpracy finansowej pomi~dzy Gmin~ a organizacjami, polegajl\ca na przekazaniu przez 
wybran4 organizacj~ (tzw. operatora projcktu) otrzyrnanej od Gmin)' dotacji , na zasadach i w trybic 
uzgodnionych z Gmil1lL i11nYI11 organizacjom (tzw. realizatorom projektu) w celu rcalizacji okreslonego zadania 
publiczncgo. 

Rozdzial2 
eel glowny i cdc szczeg610we Programu 

§ 2. I. Celem glownym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadan publicznych Gminy 
wynikaj4cych z przepisow prawa poprzez wll\czenie w ich realizacj~ organ izacji. 

2. Celami szczegolowymi Programu s~: 

1) budowanie spoleczcllstwa obywatelsk iego poprzez zwi~kszenie udzialu mieszkallc6w w rozwil\zywaniu 
lokalnych problem6w; 

2) promowanie aktywnosc i spoleczncj i wzmacnianie partycypacj i spolecznej; 

3) pelniejszc zaspokojenie potrzeb spolecznych; 

4) umacnianic w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za wspolnot~ lokaln<\. 

Rozdzial3 
Zasady wsp61pracy 

§ 3. I. Wsp61praca Gminy z o rganizacjami odbywac s i~ b~dzie z uwzgl~dnienicm wymienionych w ustawic 
zasad: pomocniczosci, suwcrennosci stron, paIinerstwa, efekl)'\vnosci, uczciwej konkurencji,jawnosci. 
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2. Zasada pomocniczosci zapewnia wspicranie upravmien obywateli i organizaeji wystftpujf\.cych w ich imieniu, 
w tym umozliwianie ieh udzialu w realizacji zadarl publieznych, w zakresie dopuszezalnym przez przcpisy prawa. 

3. Zasada suwerennosei stron gwarantuje zachowanie niezalcznosci Gminy i organizacji oraz wzajemne 
nicingcrowanie w sprawy wewn~trznc. 

4. Zasada partnerstwa ksztaltuje wspotprac~ Gminy j organizaeji opartf\. na wzajemnym szacunku i uznaniu 
rownorz~dnosci stron. 

5. Zasada efektywnosci polcga na df\.zeniu do osi'l£ania jak najlepszych efektow w zakrcsic wzajemnej 
wspotpracy Gminy i organizaeji oraz minimalizaeji kosztow z tym zwif\.zanych. 

6. Zasada uczclweJ konkureneji gwarantuje zapcwnicnie rownych, obiektywnyeh kryteriow wspierania 
orga111zacji . 

7. Zasada Jawnoscl zapewnia zaehowanie przejrzystosci podejmowanyeh dziatan oraz informowanie 
w granicach wyznaczonych przez prawo 0 ieh przebiegu i stosowanych w nieh kryteriach. 

Rozdzial4. 
Przedmiot wsp61pracy 

§ 4. Przedmiotcm wspolpracy Gminy z organizaejami jest realizacja zadan publicznych, 0 ktoryeh mowa 
wart. 4 ust. 1 ustawy, nalezf\.cych d9 zadan Gminy. 

Rozdzial5. 
Formy wsp61pracy 

§ 5. Wspolpraca Gminy z organizacjami odbywac si~ b~dzie w formach: 

I) zlecania realizacji zadan pubJicznych organizacjom w formie powierzania oraz wspierania; 

2) zwi~kszenia roznorodnosei form komunikacji przedstawicieli administracji publieznej z organizacjami; 

3) dostosowania form konsultacji do potrzcb organizacji oraz zaangazowania przedstawieicli organizacji 
w tworzenie projektow dokumentow; 

4) konsultowania z organizacjami projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycZf\.cyeh dzialalnosci 
statutowcj tych organizacji; 

5) konsultowania projektow akt6w normatywnyeh dotycZ<\.eych sfery zadan pubJieznych, 0 ktorych mowa 
wart. 4 ustawy, z Gminn<\. Rad<\. Pozytku Publiczncgo,jczeli zostala powolana; 

6) tworzenia wsp61nych zespolow 0 charaktcrze doradczym i inicjatywnym, zlozonych z przedstawicieli 
organizacji oraz przedstawicieli wiaseiwych organow administracji publicznej; 

7) powierzenia organizacjom zadan na zasadzie regrantingu we wszystkieh zakresach priorytetowych zadan 
pubJicznych; 

8) wydzielenia w budzecie miasta rezerwy celowej przeznaczonej na: 

a) inicjatyw~ Jokaln<\., 

b) regranting; 

9) zawicrania umow 0 wykonanie inicjat)'\vy lokalnej; 

10) zawierania umow, w tym umow partnerskich mi~dzy innymi w zakrcsic wspolncgo pozyskiwania funduszy 
unijnyeh; 

II) udost~pniania lokali i obiektow po prefereneyjnyeh cenaeh; 

12) prowadzcnia Micjskiego Centrum Organizacji Pozarzildowyeh (Centrum Zintegrowanej Aktywnosci 
Spo1ecznej, CZAS na Kftdzierzyn-Koile); 

13) udzielania przez G111in~ pomocy organizacjo111, w szczegolnosci: 

a) przekazywania materialow promocyjnych Gminy, 

b) \vydawania listow rekomendacyjnych, 

c) obejmowania przez Prezydenta patronatu honorowego nad imprezami, 



d) promocj<; dzialan organizacji poprzez stron<; internetow~ Gminy w domenie ww\v.kedzicrzynkozle.pl. 

Rozdzial6 
Priorytctowc zadania publicznc 

§ 6. Ustala si~ nast~puj~ce zadania jako priorytetowe, kt6re mog~ bye zlecane do realizacji organizacjom 
prowadz~cym dziafalnose statutow~ w danej dziedzinie: 

1) w zakrcsie ochrony i promocji zdrowia: 

a) udzielanie wsparcia srodowiskom abstynenckim na terenie Gminy, 

b) promocja zdrowego stylu zycia, w tym organizacja og61nodostypnych kampanii edllkacyjnych, 

c) tworzenie i prowadzenie swietlic socjoterapelltycznych, punkt6w konsllltacyjnych, grup wsparcia, 

d) wsparcie organizacji dzialaj;wych na rzecz os6b niepelnosprawnych, 

e) dzialania wynikaj~ce z rozeznanych potTzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkanc6w Gminy, 

f) programy profilaktyczne dla dzieci i mlodziezy, 

g) inicjowanie przedsi'twziye lokalnych zmierzaj'tcych do zaznajamiania mieszkanc6w z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, 

h) innc zadania szczcgaiowo okreslone w Programie Ochrony Zdrowia oraz Gminnym Programie Profilaktyki 
i ROZ\\'i'lzywania Problemaw Alkoholowych i Narkotykowych; 

2) w zakresie pomoey spolecznej: 

a) swiadczenie uslug opiekllnczych w miejscu zamieszkania, 

b) dzialania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin1\, podejmowanie innych zadan z zakresu 
pomocy spolecznej wynikaj'lcych z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja program6w 
osionowych, 

c) dzialalnosc edukacyjna, rehabilitacyjna, integracyjna i uspoleczniaj'lca na rzecz os6b starszych, chorych lub 
nicpclnosprawnych, 

d) dzialania na rzecz os6b chorych, starszych i niepelnosprawnych, w tym organizacja grup wsparcia, grup 
samopomocowych dla os6b chorych i niepelnosprawnych oraz ich rodzin, 

e) dzialalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa. rodzicielstwa, promocja i wsparcie rodzicielstwa zast~pczego, 

f) dzialanie na rzecz os6b bezdomnych, 

g) dzialanie na rzecz os6b bezrobotnych, 

h) wsparcie podmiot6w ekonomii spolcczncj, 

i) wsparcic dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej oraz osob zagrozon ych 
wykluczeniem spolecznym i wykluczonych spolecznie, aktywizacja zawodowa osob niepelnosprawnych 
w tym tworzenie podmiotow ekonomii spoiecznej , 

j) organizacja kursow i szkolen przygotowuj'lcych do pracy z osobami niepelnosprawnymi; 

3) w zakresie nauld, edukacji, oswiaty i wychowania: 

a) wspieranie procesow wychowawczych oraz zapewnienie zaj"te profilaktyczno-psychoedukacyjnych 
wspomagaj'lcych dzieci i mlodziez, 

b) wspieranie procesow edukacyjnych, promowanie dzieci i mlodziezy uzdolnionej, 

c) upowszechnianie wiedzy wsr6d dzieci i mlodziczy, 

d) wspieranie dzialan dla dzieci i miodziei:y sluZ<tcych promowaniu Gminy i srodowiska lokalnego oraz 
s1u2:.:1cych prezentacji jego dorobku naukowego i wychowawczego, 

e) organizacja dzialan edukacyjnych dla dzieci i rnlodziezy podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 
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4) w zakresie kultury. sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji: 

a) wspieranie projekt6w artystycznych stymu l uj~cych k~dzierzyftsko-kozielskie srodowisko artystyczne 
i wzbogacaj<\.cych i:ycie kulturalne Gminy, w tym wspieranie realizacj i projekt6w artystycznych: koncert6w, 
wystaw, spcktakli teatralnych, muzycznych i tanccznych , festiwali, konkurs6w, warsztat6w i przegl~d6w 
artystycznych oraz dyskusji, prelekcji, plener6w, happening6w, przedsi~wzi~c artystycznych, 

b) wspieranie projektow z zakresu edukacji kulturalnej , ze szczegolnym uwzgl~dnieniem program6w 
skierowanych do dzieci i mlodziezy oraz prczcntacji k~dzierzynsko-kozielskiego amatorskiego ruchu 
artystycznego, artystycznych imprez srodowiskowych i innych · projektow kulturalnych integruj<\.cych 
spolecznosc lokaln~ 

c) wspicran ic inicjatyw kultyv.'uj~cych pami~c 0: zasluronych dla Gminy wybitnych postaciach. miejscach 
i wydarzeniach hislorycznyc h oraz patriotycznych, ochrona i popularyzowanic tradycji i dziedzictwa 
kulturowego Gminy; 

5) w zakresie wspierania i upowszcchniania kultury fizycznej i turystyki: 

a) organizacja imprez 0 zasi~gu lokalnym, kraj owym i mifl:dzynarodowym majl\cych na celu upowszechnianie 
aktywnosci sportowej wsr6d micszkancow Gminy i popu laryzacjfl: turystyki, 

b) propagowanie wsr6d dzieci i mlodziety aktywnych fonn ku ltury fizyczncj poprzez wsp ieranie programow 
sportowo rekreacyjnych i rurystycznych, 

c) wzmacnianie postawy sportowej u dzieci i mlodziciy poprzez prowadzenie zaj~c trcni ngowych, udzial 
w zgrupowaniach i obozach szkoleniowych, udzial we wspolzawodnictwie sportowym organizowanym lub 
prowadzonym W okrdloncj dyscyplinie sport u przez uprawnione podmi oty, 

d) wsp ieranie dzialan majqcych na celu poprawt; jakosci oraz bezpieczenstwa pos iadanej przez Gmin~ bazy 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

e) wspieranie dzialan maj<\.cych na celu lepsze i pclnicjsze wykorzystanie walorow sporto\,\'ych, turystycznych, 
rekreacyj nych i krajobrazowych znajduj'lcych si~ na terenie Gminy, 

f) wSp6lpraca z miastam i partnerskim i i przygranicznymi w zakresie kultury fi zycznej i turystyki ; 

6) "' zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

a) wspieranie edukacji cko[ogicznej dzieci i mlodziczy, 

b) podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w Gminy, 

c) promowanie wa lorow przyrodniczych Gminy, 

d} zapcwnien ie opieki zwicrzr;;tom bezdomnym na tcrenie Gminy, 

e) wspieranie dzialall zmierzaj<\cych do recyklingu i odzysku odpadow, 

f) dzialania na rzecz ochrony srodowiska i przyrody, 

g) prowadzenic inwentaryzacji przyrodniczych na teren ic Gminy, 

h} podejmowanie inicjatyw na rzecz dokonywania nasadzcll drzew, krzcw6w, kwiat6w na terenie skwcr6w 
w obr~bie os iedli Gminy; 

7) w zakresie intcgracji europejskicj - wspicranie dzialan na rzccz rozwoju kontakt6w mifl:dzynarodowych 
w cclu wymiany doswiadczeri; 

8) w zakresie promocji i orgn nizacji wolontariatu: 

a) wspieranie publikacji i wydawn ictw poruszaj~cych watne d la srodowiska ternary, w tym wydawn ictw 
i publikacji promocyjnych, 

b) wzmacnianie i promocja dzialalnosci organ i7..aCj i, promocja i organizacja wolontariatu, 

c) wspieranie i rozw6j loka[nych inicjatyv .. , 

d) promocja inicjatyw mlodzieiowych; 
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9) dzialalnosc wspomagajllca rozwoj gospodarczy i rozwoj przcdsi~biorczosci 
i prowadzcnia wlasnej dziataln~sci gospodarczcj; 

10) dzialalnosc na rzecz pOl"Zlldku i bczpieczeiistwa publicznego Gminy: 

wspleranle zakladania 

11) dzialalnosc oa rzecz upowszechniania i ochrooy wolnosci i praw czlowieka oraz swobOd obywatelskich, 
a takie dzialaii wspomagajllcych rozwoj demokracji. 

Rozdzial7 
Sposob realizacji Programu 

§ 7. 1. Przeprowadzanie otwartych konkurs6w ofert odbywa si~ wedlug nast~puj<tcych zasad: 

1) zlecanie organizacjom realizacji zadan publicznych odbywa si~ na podstawie otwartych konkursow of crt, 
oglaszanych przez Prezydenta na zasadach okreslonych w ustawie; 

2) termin do skladania oren nie moze bye krotszy niz 21 dni od dnia ukazania si~ ostatniego ogloszenia; 

3) otwarty konkurs ofert ogbsza si~ w Biuletynie lnfonnacji Publicznej www.bip.kcdzierzynkozle.pl, na stronie 
internetowej Gminy www.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogloszen Urzctdu; 

4) konkurs ofert prowadzi komisja konkursowa powolana przez Prezydenta; 

5) zlotonc ofcrty podlegaj"l ocenie merytorycznej i fonnalnej przez komisj~, ktora wydaje stosown<\ opi ni~ ; 

6) decyzjct 0 wyborze of en i 0 udzielcniu dotacji podejmuje Prezydent w formie zarzqdzenia; 

7) podj~te zarz"ldzenie jest podstaw<t do zawarcia umowy pomi~dzy upowatnionymi przedstawiciclami stron 
podejrnuj<\cych wsp6fprac~ w formie pisemnych umow okreslaj<\cych sposob i termin przekazania doracji oraz 
jej rozliczenia; 

8) wyniki konkursu s&.. pub likowane w Biuletynie Informacj i Publicznej www.bip.kedzierzynkozle.pl. na stronie 
intemetowej Gminy \vww.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogloszell Urzltdu. 

2. Prezydent moze zlecie organizacji realizacj~ zadania publicznego - na wniosck tej organizacji -
z pomini~ciem otwartego konkursu ofert. Szczegolowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania okreSla 
art. 19 a ustawy. 

3. Wsp6lpraca Gminy z orgal11zacJaml w ramach Programu obejmuje dzialania 0 charakterze finansowym 
i pozafinansowym. 

RozdzialS 
Okres realizacji Programu 

§ S. 1. Program realizowany b~dzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

2. Termin realizacji poszczego1nych zadml okreslony b((dzie w warunkach konkursu ofert. 

Rozdzial9 
Wysokosc srodk6w oa realizacj~ Programu 

§ 9. I . Planowana wysokosc srodkow przeznaczonych na rea[izacj~ Programu wynosl co najmniej 
500.000,00 zl. 

2. Szczegolowe okreslenie wysokosci srodk6w przeznaczonych na rea[izacj~ Programu nast1ijJi w uchwale 
Rady w sprawie blldtetu miasta K~dzierzyn~Koi[e na rok 2019. 

3. Zlecanie organizacjom realizacji zadan pubJicznych w roku 20 19 moze nast1ijJic na podstawie projektu 
uchwaty, 0 ktorej mowa w ust. 2, przekazanego Radzic na zasadach okreslonych w przepisach ustawy 0 finansach 
publicznych. 

RozdziallO 
Spos6b oceny realizacji Programu 

§ 10. I. Uwagi, \\'nioski I propozycJe dotycz<\ce biezqcej rcaJizacji programu mog&.. bye zglaszane 
Prezydentowi. 

2. Uwagi, wnioski i propozycje zwiqzane z realizowanymi przez orgamzacje zadaniami pubJicznymi, b~d<l. 

wykorzystane do usprawnienia wspolpracy. 
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3. Do oceny realizacji programu stosowane sQnast'tPujqce mierniki efektywnosci: 

I) liczba organizacji podejmuj<\.cych zadania publiczne na rzecz spolecznosci lokalnej; 

2) liczba os6b zaangazowanych w realizacj't zadan publicznych (w tym wolontariuszy); 

3) liczba of crt zlozonych w otwartych konkursach ofert, w tym Iiczba organizacji; 

4) liczba umow zawartych z organizacjami na realizacj't zadania pubJicznego; 

5) liczba umow, ktore nie zostaly zrealizowane Ilib zostaly rozwiQzane i Gminll. na wniosek organ izacj i; 

6) liczba odbiorcow zadan i dzialan publicznych; 

7) wysokos6 srodkow finansowych i pozafinansowych zaangazowanych przez organizacje w reaiizacj't zadan 
publicznych; 

8) v.'Ysokosci srodkow finansowych przeznaczonych z budzetll Gminy na realizacj~ zadan pllblicznych przez 
organizacje; 

9) liczba projektow aktow prawa miejscowego stanowionych przcz Rad't konsultowanych z organizacjami 
w dziedzinach dotycz<\.cych dzialalnosci statutowej tych organizacji; 

10) liczba spatkill z organizacjami; 

11) partnerstwo przy projektach zewn'ttrznych; 

12) liezba podmiotow korzystajqcych z regrantingu, w tym ilos6 podpisanych umow z operatorem oraz wysokosc 
przyznanych srodkow. 

4. Bicz4cym monitoringiem realiza.cji zadan Programu zajmuje si~ Prezydent. 

Rozdzial 11 
Spos6b tworzenia Programu oraz przebieg kO!1sultacji 

§ 11. I. Program zostal opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z odpowiednim zastosowaniem 
sposobll okreslonego w uchwale Nr LXIII1701 / 10 Rady Miasta Kydzierzyn-Koile z dnia 9lislopada 2010 r. 
w sprawie okreslenia szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz<\.dowymi i podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie projektow akt6w prawa 
miejseowego w dzicdzinach dotycZ4cych dzialalnosci statutowej tych organizacji. . 

2. Zgodnie z zarz4dzeniem ... ............. /KST/2018 Prczydema Miasta K~dzierzyn-Koile 
z dnia ... .. .......... 2018 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultaeji projektu uchwaly Rady Miasta K~dzierzyn-
Koile w sprawie uchwalenia Programu wsp6lpraey Gminy K~dzicrzyn-Koile z organizacjami pozarZ<\.dowymi 
oraz innymi podmiotami prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019, organizacje miaty prawo 
w terminie, 0 kt6ryeh mowa w przedmiotowym zarzttdzcnill zglaszac opinie i wnioski do Programu za pomoe'l 
poczty elektronicznej na adres: ngo@kedzierzynkozle.pl, pisemnie poczt'l na adres: UrZ4.d Miasta K~dzierzyn-

~ Kozle, ul. Piramowicza 32, 47*220 K~dzicrzyn-Koile na formularzu stanowi'lcym zat'lcznik do uehwaly, 0 ktorej 
mowa w Ust. I. 

3. Po zakOllczeniu konsultacji sporz'ldzono zestawienic wszystkich uwag i wnioskow i przekazano 
Prezydentowi w celu ich rozpatrzcnia. 

4. Prezydent przygotowal sprawozdanie z konsultacji zawierajqce zestawienie zgloszonych lIwag i wniosk6w 
wraz ze swoim slanowiskiem i podal je do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Gminy K~dzierzyn
Koile, na stronie podmiotowej Urz~du Miasta K~dzierzyn-Koile w Diulelynie lnformacji Publicznej oraz na 
tabliey ogloszen Urz~du Miasta K~dzierzyn - Kozle. 

5. Sprawozdanie, 0 ktorym mowa w ust. 4 zai'lcza si(( do Programu. 

Rozdzial12 
Tryb pm·Yolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartyeh konkursach 

ofert 

§ 12. 1. Prezydent po ogloszeniu kaidego otwartego konkursu ofert powoluje komisj~, ktora przedstawia opini/t 
o zlozonych ofertach. 

2. Prezydent Powo!lIje osoby z organi7-<lcji do sktadu komisji, za zgodll. tyeh os6b. 



3. W sklad kornisji wchodz~: 

I) przedstawicicle Prezydenta, z kt6rych jeden petn; funkcj~ przewodnicZl\cego korn isj i; 

2) fakultarywnie dw6ch przedstawicieli organizacji ; 

3) fakultatywnie przedstawieie lc Gminnej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego jeieli zostala powolana; 

4) fakultatywnie ekspcrci z gtosem doradczym. 

4. Kaidy czlonek komisji przed roz.pocz~ciern obrad komisji, sklada oswiadczenie, ezy jest czlonkiem 
organizacji lub podmiotu, bior~ccgo udzial w konkursie. W takim przypadku (reprezentowanie 
organizaeji/podmiotu) dana osoba musi bye wy1llczona ze skladu komisj i. 

5. Kaidy czlonek komisji zobowi~7..any jest zlotye stosowne oswiadezenia w celu ustalenia, ezy zachodZl\. 
przcslanki okreSlone wart. 15 ust. 2f ustawy. 

6. Jeieli komisja - na podstawie zloionyeh oswiadczen - ustali, ie dany ezlonek nie moze lIczestniczyc 
w praeaeh komisji , zostaje on calkowicie \vyl~czony z pracy komisji w przedmiotowym konkursie. W takim 
przypadku komisja obradllje w zmniejszonym skladzie. 

7. Jesli co najmniej dwic osoby sposr6d czlonk6w komi sji zostan~ wyl~czone z pracy komisji w trybie i na 
zasadaeh okreslonych w przepisach szczegolnych, w6wczas PrzewodnicZ<tcy zamyka posiedzcnie. Prczydent 
powoluje nowy sklad komisji. 

8. Jesli PrzewodnicZ4cy zoslanie wyl:tczony ze skladu komisji, drugi przedstawiciel Prezydenta zostaje 
przewodnicza.cym. 

9. Z posiedzcll komisji sporz~dzony zostaje protok61 zawierajl\cy: 

1) informacj~ 0 liczbie zgloszonych ofert i rodzajach zadan; 

2) l iczb~ przyznanych punkl6w stanowirteych sredni<\. wartosc merytoryczn<t oferty; 

3) uzasadnicnie opinii, co do wybortJ ofcrenta lub oferent6w, proponowane wysokosci dotacji przyznanych na 
powicrzenie lub wsparcie realiz3cji kaidego z zadan, opini~ merytoryezn~ kaidej oferty; 

4) protok61 przekazywany jest Prezydt:Jltuwi celem zarwierdzenia; 

5) komisja moie dzialae bez udzialu os6b wskazanych przez orgalllzacJe w przypadkach przewidzianych 
w ustawie. 

10. Komisja ocenia mcrytorycznie oferty, kt6re przeszly pozytywnie wcryfikacj~ formain'l.. Ocena 
merytoryczna w szczeg61nosci polega na: 

I) ocenie mozliwosci realizacji zadania przez oferenta; 

2) oeenie spOj nosci celu realizacji zadania okreslonego w ogloszeniu o raz w ofercie z zakrcsem rzeczowym 
zadania, hannonogramem i kosztorysem; 

3) sprawdzeniu oferty pod wzgl~dem rachunkowym. 

II . Dla kaidej ocenianej oferty komisja sp0rntdza kart~ occny merytorycznej. 

12. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisancj w ofercie, komisja opisuje na kartach 
oceny mcrytoryczncj zakres koniecznych zmian kosztorysu i/ lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania. 

13. Wynik i otwartego konkursu ofert oglasza si~ po \vyborze oferty w spos6b okreslony wart. 13 ust. 3 ustawy. 

Rozdzial 13 
Postanowienia koncowe 

§ 13. I. Zmiany niniejszego Programu wymagajQ formy przyj~tej do jego uchwalenia. 

2. Prezydent w terminie do 31 maja 2020 r przedstawi Radzie infonnacj!l; z realizacji Programu, uwzgl~dniajl\.c 
wskainiki wskazane w § 10. 

3. tnformacja, 0 kt6rej mowa w ust. 2, zostanie umieszczona na stronie intcrnctowej Gminy K~dzierzyn·Koile, 
na stronie podmiotowej Ur~du Miasta K~dzierzyn·Koile w Biuletynie Informacji Public~nej oraz na tablicy , 

, • • f>', -" rjokumcnt me"budz] 
ogloszen Urz~du Mlasta K~dzterzyn - Koile. ~ """I(!dem 

PRi ' form 'v·, .:. 

t!~~/lJ 
hina Nowosielska dli?.oCA R ~ 

W~t-.9r·J loa, 


