UCHWAI,A NR XXVU284/16
R,ADY GMINY SIERAKOWICE

woj" pomorskje

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Sierakowice z organizacjami
pozarzqdorvymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
dzialalno5ci poZytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U' 22016 t., poz. 446 z p62n. zmianami) onz art, 5 ust.3 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia24 kwietnia
2003r. o
dzialalno$ci pozytku publicmego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz]J.22016 r.,poz.1gl7)
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:
$ 1' Uchwala sig Roczny.Program Wsp6lpracy Gminy Sierakowice

z

organizacjami pozarz1dowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 u-st. 3 ustawy o dziaLlnosci pozytku '
prbli.^.go
io wolontariacie na 2077 rok, stanowi4cy zalilcznikNr 1 do uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.
$ 3. Uchwata wchodzi
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Zal4cznikNr

1 do Uchwaly

Nr XXVI/2g4l16

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 22 listopada 2016 r.
Roczny Program Wspdlpracy Gminy Sierakowice z organizacjami
pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w arl 3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci

poiytku fublicznego i o

wolontariacie na 2017 rok
Rozdzial
,/p o st an

o w ie n

ia

l.
o g d In

e/

$ 1. Roczny Program

o kt6rych mowa w alt,
wolontariacie, na 2017 r
formy wsp6lpracy, a t
Gminy Sierakowice z
terenie lub na rzecz jej
Gminy.
$ 2.

Ilekroi w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)ustawie -nalezy przezLo rozumiei ustawg zdnia24 kwietnia
2003
o wolontariacie (Dz.U, z 20l6,poz. 1 g 1 7)

2) dzialalnosci pozytku publicznego

-

naleLry

r.o dzialalnosci

poLrytkupublicznego i

przezto rozumie6 dzialalnoS6 okreSlon4 w art. 3 ust. I ustawv:

- nale\ przezto rozumied W6jta Gminy Sierakowice;
4)organizacji - nale?y ptzez to rozumiei organizacjg pozarzqdow1lub
inny podmiot wymieniony
3) W6jcie

3 ust. 3 ustawy;

- nalezy pr
Programu wsp6lpracy Gminy Si
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, podj

5) Rocznym Programie

w

art.

uchwalg Rady Gminy sierakowice w sprawie Rocznego
anizacjami Pozuz4dowymi orazpodmiotami, o kt6rych

art. 5a ustawy;
6) konkursie ofert nale|y przezto rozumied otwarty konkurs
ofert na realizacjgzadah public znych,o kt6rym
mowa w art. 13 ustawy;

-

trybie pozakonkursoYyt

7)

-

nalezy przez to. rozumie6

tryb

zlecani

a

realizacji zadari publi cznych

organizacjom pozarz4dowym poza konkursem ofefi, okreslony w
art. 19a ustawy;
8) stronie internetowej Gminy
- nale|y przezto rozumiei adres intemetowy www,sierakowice.pl.

Rozdzial2.
/Cele i zasady wsptitpracy/
$ 3'

Celem gl6wnym Rocznego Programu jest ksztaltowanie partnerstwa
Gminy Sierakowice
dla wsp6lnych izialah sluz4cych definiowaniu izaspokajaniu potrzeb

zorganrzacjami pozarz4dowymi

mi eszkaric6w or az w zm acniani e aktywnosci spolecznosci
l okar nej,

4' 1' Cel, o kt6rym mowa w $ 3, realizowany bgdzie poprzeznastgpujqce
cele szczeg6iowe:
l)podejmowanie i inicjowanie.r6Znorodnych form wsp6ldzialania
Gminy Sierakowice zorganizacjami
$

pozarz4dowymi dla efektywnej realizacji zadah publicznych

w obszarueporytku publicznego;
spoleczeristwa obywatelskiego oraz dqzenie do wywolywania
potrzeby spolecznej
paftycypacji mieszkaf,c6w, zmierzai4ce do ci4glej poprawy jakosci
ich zycia;

2) promowanie

idei

3) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu migdzy
Gmin4

4)

przejrzystych

wiadczeniu
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5) zwigkszanie otwartosci Gminy na nowe
lli.juty*y
sluz4eych ieh skutecznej ijak najlepszej realizicji;

i

wykor4ystywanie mozliwie dostgpnych procedur

6) analizowanie i ocenianie rezultat6w wsp6lpracy orazrealizowanie
dzialahusprawniaj4cych"
2'Realizacja Rocznego Programu przyczynia sig do osi4gania
cel6w okreslonych w dokumentach
strategicznych
Gminy.

$ 5' wsp6lpraca Gminy Sierakowice

z organizaciami

l)

pozarz4dov,rymi odbywa sig na zasadach:

Gmina poszena w miarg mozliwosci zakes zadah zlecanych
organizacjom
oraz wspiera dzialania organizacji pozwz4dov,rych w zakresie, jaki
nieZUgOny
ao
lest
izacji podejmowanych przez nie, we wip6lpra'cy z Gmin4, zadah puiLicznych;
2) suwerennosci stron - gwarancje zachowania niezaleznosci
Gminy i organizacji pozarz4dowych, ich
r6wnoSi oraz autonomi g, w grani ca ch pr zy znany ch pr zez prawo
;

3)

h

dzialah zwi4zanych z definiowan

pozostalych proces6w nvi1zanych z
i organizacji pozarz1dowych opart

-

4) efektywnoSci
okreslenie przez Gming Sierakowice
osi4gania zald'adanych cel6w koniecznosci ich realizacji"oraz
efekt6w w zakresie wzajemnej wsp6lpracy oraz minimalizacji
kosztow

i organizacje
iqze

i

5)

e zytego sposobu

jak

najlepszych

z

podejmowane dzialania
publicznych w obszarze
kty*ny.-h kryteriach,

cje

zas

,1?

ur;
6)

jawnosci

zachowanie przejrzystosci

dzialah oraz informowanie w granicach

wyznaczonychprzez prawo o ich przebiegu i.podejmowanych
stosowanych * nich kryteriach.

Rozdzial3.
iformy wspdtprtcy/

I przedmiot
$ 6' 1' Przedmiotem ws
wykonywanie zadan publi
spolecznych, je$li zadania te

2.Przedmiot,

o

Sierakowice i organizacj i pozarz4dowych jest wsp6lne
spotecznie, w celu zaspokajania istniej4cych potrzeb

ch

asny.h Gminy.

kt6rym mowa

w szczeg6lnoSci:
1)

w ust. 1, jest procesem

wieloetapowym, na kt6ry skladaj4 sig

zdefiniowanie istniej4cych problem6w spotecznych mieszkaric6w
zmierzaj4cych do ich rozwi4zania;

oraz podejmowanie

dzialait

2) wsparcie finansowe i pozafinansowe kierowane przez Gming
Sierakowice dla realizow anych dziatah przez
organizacj e p ozar z4dow e ;

3) podejmowanie inicjafyw dla rozwoju wsp6lpracy Gminy
istniej4cych potrzeb mieszkahc6w gminy Si-rakowice;

i

organizacji pozarz4dowych w celu zaspokajania

4) d4henie do podwyzszenia stopnia skutecznosci wsp6lpracy i rozwoju jej
form.
$ 7' wsp6lpraca Gminy Sierakowice z organizacjami pozarz4dowymi odbywa sig w formach
finansowych

lub pozafinansowych oraz innych okreSlonych w 1d,
$

$ 8. Do finansowych form wsp6rpracy zariczasig w szczeg6rnosci:
1) zlecanie organizacjom pozarz4dowym

realizacji zadah publicznych w trybie otwarlego konkursu ofert na

zasadach okre6lonych w ustawie, w formie:

a) powierzania wykonywania zadah publicznych wraz zudzieleniem
,
dotacji na finansowanie

albo
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b)

wspierania wykonywania

zadah

na dofinansowanie ich realizacii.

publicznych, wraz

z

udzieleniem

dotacji

2) zlecanie organizacjom pozarz4dowym realizacji zadari public znych
w trybie art. l9a ustawy.
$ 9" Do pozafinansowych form wsp6rpracy zariczasig w szczeg6lnosci:

l) wzajemne informowanie Gminy Sierakowice oraz organizacji

pozarzEdowych o planowanych kierunkach
dzialah, w tym informowani e organizacji pozarz4dovrycn o zid,iniach publiczny.h,
t tor. bgd4 realizowane
w roku obowiEzywania Rocznego programu;

z

2) konsultowanie
organizacjami pozarzEdowymi projekt6w akt6w prawa miejscowego
dotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych organizacji;

w

dziedzinach

3)udziat przedstawicieli organizacji pozarzildowych w pracach komisji konkursowych
dla opiniowania ofert
zlohonych w otwartych konkursach ofert:

4)

edukacyjnej i doradczej zwiEzanej z funkcjonowaniem organizacji
.
inicjowanie lub wsp6rorganizowanie izkoref podnosz4cych jako(Z pracy

$ 10'

Do innych form wsp6lptacy zalicza sig: zawieranie um6w o wykonanie inicjatywy
lokalnej

zasadach okreSlonych w ustawie

i wtaSciwej przedmiotowo uchwale Rady Gminy Sierakowiee.
Rozdzial4.
Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokoSd Srodkriw przeznaczona
na realizacjg Rocznego programu

okeSla sig zadania priorytetowe w zakresie wsp6lpracy Gminy Sierakowice

$ 11'

pozarzEdov,'ymi na 2017 rok:

l)

z

na

organizacjami

W obszarze ..Kultura fiz"vczna. snort i rekreacja"
al popularyzacja zdrowego stylu |ycia wSr6d mieszkafc6w poprzez tworzenie warunk6w

do uprawiania gier zespolowych oraz indywidulanych dyscyplin sportowych
na terenie gminy,

bl

aktywizacia mieszkaf,c6w

do aktywnosci ruchowej poprzez

r6Znorodnych dyscyplin sportowych,

upowszechnianie uprawiania

c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczeg6lnosci poprzez
organizowanie i
uczestnictwo w imprezach sportowych i rekeacyjnych o zasiggu lokilnym ponadlokalnym
i
w tym dla
os6b niepelnosprawnych.

2)

a] otganizacja letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzieLry z terenu gminy z realizacj4 programu
profilaktycznego, opiekuflczo wychowawczego i socjoterapertyr^.go
poza miejsce m zamieszkania,
bl organizacja na terenie gminy p6lkolonii retnich dra dzieci i mrodzieLlt zamieszkui4cych
gminq,
cl otganizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i mlodzieLy zamieszkuj4cych gming z
tealizacj4programu profilaktycznego, opiekuriczo-- wychowawczego i
socjtterapeuty.rn.go,
dl orgmizacja na terenie gminy sportowo - rekreacyjnych zajg( dla dzjeci i mlodzie.Zy
zamie s zkuj 4cy c h gm

i

n

g,

elorganizacja na terenie gminy zajg6 kulturalno
programu profi laktycznego,

,fl

-

edukacyjnych dla mieszkaric6w

z

realizacjq

otganizacja zaig(, rozwiiai4cych zainteresowania muzyczne mieszka6c6w gminy,
stanowi4cych

alternatywg dla zachowari ryzykownych,

gl

organizacja imptez plenerowych na terenie gminy, kt6rych celem jest profilaktyka
'

zdrowego stylu rycia wSr6d mieszkafic6w gminy- inne.
3)

i

promocja

W obszarze ..Kultura i sztuka regionalna"
al or ganizacj a impr ez kulturalnych na terenie gm iny,

b/ prezentacja dorobku arlyst6w dziaLai4cych na terenie gminy
kaszubskiego w kraju izagranicq,
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cl

organizacia konkurs6w, ptzegl4dow, festiwali maj4cych
na celu zachowanie jgzykakaszubskiego

na terenie gminy,

dl otganizacjaimprez kulturalnych,

konkurs6w, przegl4d6w, festiwali maj4cych na celu rozwijanie

poczucia przy nale|no5ci do spolecznoSci Kaszub6w
e/ wspier
aktywnych
audycji radi
regionu,
4)

transportu i opieki w czasie przewozu do szk6l i
o(rodk6w rewalidacvino_
umozliwiaj4cych realizacj g obowi4zku nauki i ksztalcenia
dzieciom i mlodziezy, o
ar1.l pkt 5 i 5a oraz w aft, 16 ust. 7 ustawy o systemie
oSwiaty (Dz.U.

ie

22076, poz,

1010),

b/ edukacja i promocja bezpieczefistwa na wodzie, udzielania. pierwszej
pomocy przedmedycznej,
promocja bezpieczehstwa pozarowego i ochrony przeciwpo
Zarowej,

cldzialania edukacyjne i wychowawcze promuj4ce upowszechnianie
postaw odpowiedzialnosci
i aktywnosci narzecz ochrony i poprawy stanu srodowiskagminy lub
zr6wnowazonegowykor4,stania

jego zasob6w,

dl wzbogacenie oferty edukacyjnej dIa mtodzie|y z terenu gminy poprzezwspieranie
wolontariatu,
e/ wspieranie dzialah maj4cych na celu rozw6j samorz4dnosci i postaw
obywatelskich wsr6d

mtodzieZy.

$12'wysokosi srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg zadari publicznychw 2017
roku

wynosi 604 000,00 zl.

Rozdzial5.
/Okres i sposdb realizacji Rocznego programu/
$ 13' Roczny Program obowi4zuje w okresie od 1 stycznia 2017 rokudo 31 grudnia20lT
roku.
14'
1'
Roczny
Program
realizowany jest w drodze wsp6lpracy Gminy Sierakowice
$
oraz organizacji
pozarzqdowych,

ust.

2' Podmiotami realizuj4cymi postanowienia Rocznego Programu
w zakresie wsp6lpracy, o kt6rej mowa w
1, s4 w szczeg6lnoSci:

1) Rada Gminy Sierakowice;

2) W6jt Gminy;

3) organizacje pozarz4dowe posiadaj4ce siedzibg na terenie
Gminy Sierakowice lub dzialaj4ce na rzecz
mieszkaric6w Gminy Sierakowice,
RozdziaI6.
/Sp o s ti b

o c e ny

r e aliT,acj

i Ro c zn eg o p r o g r amu/

$ 15. 1. Ustala sig mierniki oceny realizacji Rocznego programu.
2. Miernikami, o kt6rych mowa w ust. 1, s4 w szczeg6lnoSci:
1)

wysokosc srodk6w finansowych przekazanych
realizacjg zadari publ

2)

ic

z

budzetu

zny ch;

Gminy organizacjom

pozarzEoowym na

fizial srodk6w wlasnych organizacii pozarz4dov'rych w realiza cji zadah publicznych
zleconych w drodze
konkurs6w ofeftl

3)liczba zadari publicznych realizowanych przez organizacje pozarz4dowe,
zwszczeg6lnieniem
zleconych w drodze konkurs6w ofeft i trybu pozakonkursowego;

4)liczba ofert zloaonych przez organizacje

pozarzEdowe

na

realizacjg zadah

zwyszczeg6lnieniem ofert zlozonych w drodze konkurs6w ofert
i w trybie pozakonkursowym;
5) liczba um6w zawaftych z organizacjami pozarzqdowymi
na realiza cjg zada(tpublicznych;
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6) liczba organizacj

i

pozarz}dowych, kt6rym zlecono rearizacjg zadari public
zny ch.

3' w6it przedl<tada Radzie Gminy Sierakowice do 30 kwietnia
2018
Rocznego Programu, uwzglgdniaj4c mierniki wskazane w ust.
2.

roku

sprawozdani

e

zrealizacji

RozdzialT"
/Spos6b realizacii Programu i postepowanie w sprawach o
udzielenie dotacji
16'
Zlecenie
realr^zacji zadari publicznych organizacjom obejmuje
$
w pierwszej kolejnosci zadania
okreslone w programie jako priorytetowe i odbywa sig-po przeprowadzeniu

/

Konkursu.

$ 17' 1'Konkursy ogtaszane s4
zapisy Programu.

2'woit

oglasza Konkurs

w siedzibie Urzgdu.

i

przeprowadzane przezwojta Gminy

w oparciu o przepisy ustawy i

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzgdu
Gminy oraz

3, W ogloszeniu o konkursie podaje sig:
1) Rodzaj zadah publicznych, na

kt6re mohna zlo\y(, oferty,
2) wysoko s6 sro dk6w publ iczny ch przeznaczonych na r ealizacjg
ty ch zadan,
3) Zasady przyznawania dotacji,
4) Terminy i warunki realizacji zadan,
5) Miejsce i tryb skladania ofert,
6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania
wyboru ofert,
7) Osoby upowaznione do kontakt6w z wnioskodawcami,
8) Warunki realizacji zadania.

4' oferty nalezy skladai na fotmularzu okreslonym przez ministra
wlasciwego do spraw zabezpieczenia
spolecznego w drodze rozporz4dzenia do Ustawy,
5' oferry zlohone przez organizacje podlegaj4 sprawdzeniu pod
wzglgdem formalnym przez pracownika
Urzgdu odpowiedzialnego za wsp6rpracp z orginizaqami pozarz4iowymi '
6'

oferty

konkursow4,

zloaone pruez otganizacje podlegaj4 ocenie merytorycznej przeprowadzonej
przez komisjg

7'zaopiniowane oferly Komisja konkursowa przekazuje w6jtowi,
kt6ry dokonuje wyboru ofert

w terminie okeSlonym w ogloszeniu o Konkursie.
8.

wyniki Konkursu ograsza

w

siQ_
publicznej, na
Biuretynie Informacji
"Sierakowice.
internetowej www.sierakowice.pl oraz natablicy ogloszeri w tJrzgdzie
Gminy
9' Podstaw4 do realizacji zleconego zadaniapublicznego jest podpisan
a przezstrony umowa.
10' organizacje s4 zobowi4zane do wyodrgbnienia w ewidencji
ksiggowej Srodk6w otrzymanych

narealizacjg umowy.

11' organizacje, kt6re uzyskaly dotacje zobowi4zane s4 do zlo2enia
sprawozd ania

zadania publicznego.

12' sprawozdania nale?y

z

stronie

z

dotacji

rcalizacji zleconego

skladai na formularzu okreslonym przez ministra wlasciwego do spraw

zabezpieczenia spolecznego w drodze rozporz4dzenia do
Ustawy.

13' Termin zlozenia sprawozdania zostanie okresrony w
umowie.

14' Sprawozdanie

oparciu

o ocen9

z

realizacii zadania publicznego podlega przyjgciu i zatwierdzeniu przez
W6jta w
i finansow4, kt6rE przygotJwuj4 pracownicy rJrzpdu odpowiedzialni

merytoryczn4

za

wsp6lprac9 z or ganizacj ami p ozar z4dowy mi.

Realizacja zadania publicznego podlega kontroli zgodnie

-15'
dofinansowanie.
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Tryb powolania i zasady dzialania komisji konkursowych
do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
$ 18' Komisje konkursowe powolywale
.s4 w celu opiniowania ofert zlozonych przez organizacje
pozarz4dowe w ramach ogloszonych
przez Gming Sierakowice otwarlych konkurs6w
ofert,

ors

}ili.,TxJ3;J".fffiIi"6;:::,y^:f:TTi,Til:,:f

os6

Konkursie.

2'w6it oglasza

nastronie intemetowej Gminy Sierakowice oraznatablicy
ogloszeri Urzgdu Gminy nab6r
cztonka do komisji konkursowej, reprezentuj4cego
organi zacle pozarz4dowe z terenu Gminy Sierakowice.
3' w pracach komisji konkursowej mogq uczestniczy(,
takke, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce
specjalistyczn4

wiedzg w dziedzinie ouelmul[ceJ zakres tuaun piitt"znlch,kt6rych
rorir.u* doryczy.
4' Do czlonk6w komisji konkursowej biorQcych udzial
w opiniowaniu ofert stosuje sig przepisy ustawy z
dnia 14 czetwca 1960 r. - Kodeks poitgpowania administracyjnego
(Dz.

U,

wy l4czenia pracownika.

5' Czlonkowie komisji konkursowej
pisemnie.

o terminie

i

z 20t6,

poz.23) dolyczEce

miejscu obrad bgd4 informowani telefonicznie lub

6. Pracami komisji konkursowej kieruje przewod,nicz4cy
komisji.

7' Pracownik odpowiedzialny

za wsp6lpraca

wzglgdem formalnym i ocenia:

z

organizaciami pozarz4d,owymi sprawdza oferty pod

1) Czy oferta zostalazlohonaw terminie,

2) Czy ofefta zostal a zlo2ona przez vprawniony podmiot,

3)czy

dzialania ptzewidziane

nieodplatna),

w

projekcie s4 zgodne ze statutem organizacji (dzialalnosi
odplatna i
: zaklada wykorzystanie caloSci lub czgsci dotacji na
kazal jako jedno ze Lrod,et finansowania Srod-k6w

rowadzi dzialalnoSci odplatnej zgodnie

z wyciqgiem

z

5) Czy oferta posiada obowi4zkowe zal4czniki,
6) Czy oferta zostala podpisana przez osoby uprawnione,
7) czy termin realizacji zadania jest zgodny z ustaronym
w ogroszeniu,
8) Czy kosztorys jest poprawny pod wzglgdem rachunkowym,
9)

czy

zostal zapewniony wymagany wklad wlasny,

w formie wsparcia.

w

sytuacji

gdy

zadanie

jest

realizowane

e wyniki oceny
treSci merytoryc
do Programu, z

w

9' Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnigcia
przypadku r6wn ej l i czby gros 6w decy duj e gto s -przewo
10.

Komisja

jtj
kwot

glosowaniu jawnym

po stwierdzeniu

quorum.

nicZ4cego kom isj i.
\r/ n

#.i

zakoriczeniu
okreSlenia

w
d

cjE p

i::l,ili.|trix"ll;J:

11. opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy
dla w6jta.

12' zauczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej
czlonkowie nie otrzymuj4 wynagro dzenia.
13'

Komisja konkursowa zosraie powiadomiona o decyzji
w6jta otrzymuj4c do wiadomosci decyzje

przesylane do Organizacji.
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$ 20' l' Przewodnicz4cy Komisji Konkursowej zo"bowipzany jest
do przedstawienia w6jtowi stanowiska
komisji konkursowej wobec wszystkich ofert w terminie

umozliwiajEcym realizacj g zadah.

a"*3;f;lt$tJ,ilnego

wyboru najkorzystniejszych ofert wraz

z

decyziq o wysokosci kwoty przyznanei dotacji

3' Ieaeli organizacje otrzymaby dotacjg w wysokosci ni2szej
niz wnioskowana, konieczne jest dokonanie
uzgodnief,, kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w
i zakresu realizacii zadania.
ofertach oraz o oferta

i na rearizacjg
nrormacji

/spos6 b two rzen ia

ch,

zadah,

euurcznei

*".r".*l;'.:

jak r6wniez o

;l:#j: YX:

-""

-; o r az przebieg kon su rta cj i/
$21' 1'Program jest tworzony we wsp6lpracy z referatami Urzgdu Gminy Sierakowice jednostkami
i
organizacyinymi Gminy, kt6rych tat*.i zadaf't jest
sp6jny
ze
sfer4
zadaft
publicznych,
o kt6rych mowa w art, 4 ust. 1 Ustawy.
2' Program byl konsultowany
Si

z otganizaqami

erakowi ce z dnia 5 p aLdzier nika 20

1) Publikacji projektu w

1

i r. w form ie

zgodnie

z

zapisami uchwaly nr

xLyl477l10 Rady Gminy

:

Biuletynie Informacji publicznej,

2) Publikacji projektu na stronie internetowei Gminy
sierakowice, www.sierakowice,pl.

Id:

3

8DF44F
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Zatqcznik
do Rocznego Programu Wsprilpracy Gminy sierakowice z
organizacjami pozarz4dowymi oraz
p_odmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o dzialalnoSci

pozytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok

Lp

Maksyrnalna
punktacia 30

Kryterium

A

9

Celnwn66
I

Ilodi plarowanych dzialah i ich efekt6w jest adekwatna do wnioskowanej
dotacji

2

cele zaproponowane przezoferenta odpowiadaj4 celom okredronym w
RoczrD,m Programie

2

3

wspoipfacy
3

Rezultaty realizacji zadaniaprzyczyniai4sig do rozwiqzania szczeg6lowo
okreslonego przez
oferenta problemu lub wplyn4 na ztagodzenie skutk6w'tego problemu

2
8

n
II

I

I
3

I

ilI

z

t

Zadanie swoim zasiggiem obejmuje mieszkaicow jednej wsi rub jednego
soreotwa

I

Zadanie.*o,- rortU,
7 oAonla,,

3

2
3

"",^
",,vrrrr
-uory5rw,rr vuvJrrruJc ililvszKatuow calel gmlnv

J

I
2
2

IV

3

4
5

3

I i^-h.

4

I i^?h.

vuJyuvil z4udurtrlil - puwyzgJ tuu

B

5

5

r\r Jrcr ra ur Bal|tzacyJne
ego

PrzyiQte stawki jednostkowe s4 zasadne w odniesieniu do dr.ednich
cen rynkorvych

I

I
2

Ocena bud2etu OoO OUr"

celowosi poszczeg6lnych sklaclnik6w i wptyw wydatkdw naiealizacis'zad;;'- ''

2

1

3
3

4

szozeg6towy
z
udziaiu w proiekcie

2

2

8DF44F

Jasne i prezencyjne okresrenie .lziarai informacyjno-promocyjny.h
ru.jq., n.u
zapewnienie szerokiego dostgpu do udziafu w projekcie - '
".lu

I
2
I

osoby zaangazowane do udziafu w projekcie (kadrazarzqdzai4c4 nauczyciele,
trenerzy,
prowadz4cy) posiadaiq odpowiedni : kwalifi kacje i/lub
tloiwiadozen ie

IV

3

4

A

Rekrutacja uczestnik6w zadaniazostala opisana w spos6b
zachowaniem r6wnego dostgpu wszystkich zainteresowanych do

il

Id :

3

lu

I

I

2

I-

posiada dodwiadczenie niezbgdne do rearizacji zad,aniaw
_urganlzacJa
tym ocena
dotychczasowej wsp6lpracy z rokalnym samorz4dem lub innymi
organira.lami irru
instytucjami ( mo2liwoSi zal1czeniaopinii do ofertyt

28D7 -4843 -97 4F-B C2F9E4AD0F
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.

2
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Uzasadnienie

do uehwaly w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy Sierakowice
"
organizacjami pozarz}douvymi oraz podmiotami
wlmienioiymi w art. 3 ust, 3 ustawy o dzialalnosci
poZytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
z

Rada Gminy' po konsultacjach z organi.zacjami..pozarz4dowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art' 3 ust' 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariac-ie
uchw ala roczny program
wsp6lpracy zwlw organizacjami i podmiotami"
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