
Ogtoszenie

W6jta Gminy Budziszewice

z dnia 25 wrzesnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy
Budziszewice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok
2014"

Na podstawie Uchwaly Nr 11/6/10 Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarza^dowymi i podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaJalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji

OGLASZAM

przeprowadzenie konsultacji projektu ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

W konsultacjach moga^ uczestniczyc organizacje pozarzajdowe oraz podmioty, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm/.

1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest stworzenie plaszczyzny wymiany pogladow w sprawach
waznych dla gminy, organizacji pozarza^dowych i podmiotow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
zapewnienie form dialogu spolecznego oraz wzajemnego informowania si? i wyrazania
opinii na temat projektu:

,Jlocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami, o ktdrych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014",
bqdqcego zalqcznikiem do niniejszego ogloszenia.

2. Data rozpoczgcia i zakonczenia konsultacji:

• - rozpocz^cie konsultacji 3 pazdziernika 2013 roku;
• - zakonczenie konsultacji 18 pazdziernika 2013 roku.

3. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza si? w formic pisemnego zglaszania opinii i uwag na formularzu
stanowiacym zal^cznik do niniejszego ogloszenia.
Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nalezy skladac:

- osobiscie w Urz^dzie Gminy, w godzinach pracy Urz?du - pok. nr 7,
- droga^ elektroniczna^ na adres: mp(@.budziszewice.com.pl



- droga^ korespondencyjn^ na adres: Urzad Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66,
97- 212 Budziszewice.

4. Dodatkowe informacje

1) Projekt programu i formularz znajduja_ si?:
- na stronie BIP Gminy Budziszewice: www.bip.budziszewice.com.pl w zakladce:
,,Ogloszenia i informacje"
- na stronie internetowej Gminy Budziszewice: www. budziszewice. com.pl - w zakladce:
„ Ogloszenia" oraz w Urz?dzie Gminy w Budziszewicach, pok. nr 9.
Program znajduje si? takze na tablicy ogioszen Urz?du Gminy.
2)Opinie/uwagi/propozycje, ktore wplynq. po dniu 18 pazdziernika 2013 r. nie b?da^
rozpatrywane.
3) Nie wyrazenie opinii, w okreslonym w ogioszeniu terminie, oznacza rezygnacj? z prawa do
jej wyrazania.
4) Wyniki konsultacji nie 53. wiajzajce i maja_charakter opiniodawczy.
5) Konsultacje uwaza si? za wazne bez wzgl?du na liczb? uczestniczajcych w nich organizacji
i podmiotow.
6) Wyniki konsultacji ogloszone zostana^ na stronie BIP Gminy Budziszewice:
www.bip.budziszewice.com.pl w zakladce: ,,Ogloszenia i informacje" oraz na stronie
internetowej Gminy Budziszewice: www. budziszewice. com.pl-vf zakladce: ,,Ogloszenia".

I

Wojt GmfcM Budziszewice

Marian Holak

J



Zatqcznik
PROJEKT dollchwatyNr

Rady Gminy Budziszewice
z dnia

,,Roczny program wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

WST^P

Priorytetem wtadz Gminy Budziszewice jest stuzenie mieszkahcom w ramach posia-
danych zasobow i kompetencji, w sposob jak najbardziej skuteczny. Wspotpraca
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie jest jednym z ele-
mentow efektywnego zarza_dzania gmina_, bowiem stanowia^ one baz? dla rozwoju lokalnych
spotecznosci, gdyz skupiaja, najaktywniejszych i najbardziej wrazliwych na sprawy spoteczne
obywateli danego srodowiska. Niezb?dne jest zatem wtqczenie organizacji pozarza_dowych
i podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie w system funkcjonowania gminy.

Podstawowymi korzysciami wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami poza-
rzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie sa_ mi?dzy innymi:
Lumocnienie w spotecznej swiadomosci poczucia odpowiedzialnosci za siebie i swoje

otoczenie;
2.budowanie spoteczehstwa obywatelskiego poprzez aktywizacj? spotecznosci lokalnych;
S.wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dziatan dzi?ki dobremu rozpoznaniu

wyst?puja.cych potrzeb.
Ich osiajgni?ciu postuzy ,,Roczny program wspotpracy Gminy Budziszewice

z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2014", poprzez okreslenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez gmin§ organi-
zacji pozarz^clowych oraz podmiotow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w realizacji waznych
celow spotecznych.

Rozdziat I
Postanowienia ogolne

1. llekroc w niniejszym ,,Rocznym programie wspotpracy Gminy Budziszewice
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2014" zwanym dalej programem jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si§ przez to ustaw§ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pozn. zm);
2) organizacjach pozarza_dowych - rozumie si? przez to organizacj? pozarza_dowa_ w mysl.
art. 3 ust. 2 ustawy;
3) innych podmiotach - rozumie si? przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) gminie- rozumie si? przez to Gmin? Budziszewice;
5) radzie gminy- rozumie si? przez to Rad? Gminy Budziszewice;
6) wojcie gminy - rozumie si? przez to Wojta Gminy Budziszewice.
7) pracownikach Urz$du Gminy - rozumie si? przez to pracownikow Urz?du Gminy w Bu-
dziszewicach;



8) konkursie- rozumie si? przez to otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11, ust.2
oraz art. 13 ustawy.

2.Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki spotecznej i jest
tworzony z perspektywa^ wspotpracy wieloletniej z organizacjami pozarza_dowymi i innymi
podmiotami.

3. Program zawiera:
1) eel gtowny i cele szczegotowe programu;
2) zasady wspotpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy wspotpracy, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposob realizacji programu;
8) wysokosc srodkow planowanych na realizacj? programu;
9) sposob oceny realizacji programu;
10) informacj? o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwar-
tych konkursach ofert.
12) postanowienia koricowe

Rozdziat II
Cel gtdwny i cele szczegotowe programu

Celem gtownym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi^dzy gmina^ a or-
ganizacjami pozarzajdowymi oraz innymi podmiotami dla stworzenia warunkow do rozwoju
inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonuja^cych na rzecz spotecznosci lokalnych.
Cele szczegotowe obejmujaj
1) zwi^kszanie udziatu mieszkahcow w rozwiqzywaniu problemow lokalnych oraz w zaspo-

kajaniu potrzeb spotecznych;
2) umacnianie w swiadomosci spotecznej mieszkancow gminy poczucia odpowiedzialnosci

obywatelskiej;
3) budowanie partnerskich relacji mi?dzy sektorem pozarza^dowym, a administracja. pu-

bliczna.;
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiotow dziataja^cych na

rzecz poprawy jakosci zycia wspolnoty mieszkancow gminy poprzez wspieranie organi-
zacyjne i finansowe ich dziatah, na zasadach okreslonych ustawaj

4) umozliwienie organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom udziatu w realizacji
zadah wtasnych samorza^du;

5) wprowadzanie bardziej potrzebnych i skutecznych dziatan dzi^ki wtasciwemu rozpoznaniu
wyste.puja.cych potrzeb.

Rozdziat III
Zasady wspdtpracy

1. Wspotpraca gminy z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi podmiotami, odbywac si?
b?dzie, zgodnie z postanowieniami ustawy na zasadach:

1) pomocniczosci, co oznacza, ze gmina b?dzie wspierac lub powierzac realizacj?
swoich zadari publicznych organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom, a te
wykonywac je b?da^w sposob profesjonalny, efektywny, oszcz?dny i terminowy;

2) suwerennosci stron, co oznacza, ze stosunki pomi?dzy gmin^ a organizacjami po-
zarza_dowymi oraz innymi podmiotami ksztattowane b?da. z poszanowaniem wzajem-
nej autonomii i niezaleznosci w swojej dziatalnosci statutowej;



3) partnerstwa co oznacza, ze gmina gwarantuje organizacjom pozarza_dowym oraz in-
nym podmiotom, w szczegolnosci udziat w planowaniu priorytetow realizowanych
przez gmin§, okresleniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu proble-
mow mieszkaricow gminy, sugerowaniu zakresu wspotpracy;

4) efektywnosci, co oznacza, ze gmina, organizacje pozarz^dowe oraz inne podmioty
wspolnie da^zyc be l̂a^ do osia_gnie,cia najlepszych rezultatow podczas wykonania za-
dah publicznych;

5) uczciwej konkurencji i jawnosci, co oznacza, ze gmina udost^pni organizacjom po-
zarza^dowym oraz innym podmiotom, informacje o celach, ksztattach i planowanych
efektach wspotpracy, a takze wszystkich srodkach finansowych zaplanowanych w
budzecie gminy na wspotprac? z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektow, a
organizacje pozarza.dowe oraz inne podmioty udost^pnia. samorzajdowi m.in. dane
dotycza.ce swojej struktury organizacyjnej, rezultatow prowadzenia dotychczasowej
dziatalnosci oraz sytuacji finansowej.

Rozdziat IV
Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem wspotpracy gminy z organizacjami pozarza.dowymi i innymi podmiotami sa^
zadania publiczne okreslone w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadanie te sa. zadaniami wtasnymi
gminy, w szczegolnosci:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez:
a) organizowanie roznorodnych form wspotzawodnictwa sportowego;
b) uczestnictwo w ogolnodost^pnych imprezach sportowych;
c) upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych;
d) wspotprac? i wzajemna. pomoc cztonkow organizacji pozarza^dowych, innych podmiotow
w zakresie dziatah podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej;
e) doradztwo i pomoc organizacyjna. i rzeczowa, podmiotom podejmuja^cym dziatania w za-
kresie kultury fizycznej;
f) prowadzenie dziatalnosci integruja^cej mieszkahcow gminy poprzez organizowanie roznych
form aktywnego sp^dzania czasu wolnego.
2) Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, poprzez:
a) organizowanie warsztatow dla dzieci, mtodziezy i osob dorostych;
b) organizowanie wyjazdow edukacyjnych i poznawczych;
c) organizowanie kursow i szkoleh.
3) Kultury, sztuki, poprzez:
a) promowanie dorobku tworcow ludowych z terenu gminy podczas lokalnych i regionalnych
wydarzeti kulturalnych;
b) organizowanie festiwali, konkursow, przegla_dow i spotkah, warsztatow, kursow i innych
imprez maja^cych znaczenie dla mieszkaricow gminy dla rozwoju kultury i sztuki, wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego,
d) stworzenie innych warunkow do propagowania tradycji oraz kultury.
Zadanie te sajednoczesnie zadaniami priorytetowymi.
2. Gmina otwarta jest rowniez na wspotpracy w zakresie pozostatych obszarow sfery zadah
publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczegolnosci w zakresie:
1) pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji zyciowej, oraz
wyrownywania szans tych rodzin i osob,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel^gnowania polskosci oraz roz-
woju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) dziatalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym,
5) porzajdku i bezpieczehstwa publicznego.
3. W przypadku pojawienia si? organizacji pozarzajdowych lub innych podmiotow, przejawia-
ja^cych wol§ wspotpracy, zadania te b§da_ odpowiednio realizowane w formach, o ktorych



mowa w rozdziale V pkt 3 ppkt 2.

Rozdziat V
Formy wspotpracy, o ktdrych mowa w art. 5 ust.2 ustawy

1. Za podstawowa^ form? wspotpracy gminy z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi
podmiotami przyjmuje si? wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dziatania po-
przez:
1) publikowanie waznych informacji na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz umieszczania na tablicy ogtoszeri w Urz?dzie Gminy;
2) udziat przedstawicieli organizacji pozarza_dowych oraz innych podmiotow w posiedzeniach
rady gminy;
3) uzgadnianie ksztattu listy zagadnieh priorytetowych na kolejny rok budzetowy.
2. Forma ta postuzy utrzymaniu trwatej wspotpracy przejawiajqcej si? gtownie w zlecaniu
organizacjom pozarzajdowym oraz innym podmiotom wykonywania zadari publicznych.

3. Pozostate formy wspotpracy to:
1) o charakterze finansowym: zlecanie organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom
realizacji zadati publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, na
zasadach okreslonych w ustawie.
2) o charakterze niefinansowym:
- konsultowanie z organizacjami pozarzajdowymi oraz innymi podmiotami projektow aktow
normatywnych w dziedzinach dotycza^cych dziatalnosci statutowej organizacji, w szczegolno-
sci poprzez: udost?pnianie projektow uchwat w celu wyrazenia opinii, informowanie przed-
stawicieli organizacji pozarza^dowych i innych podmiotow o planowanych posiedzeniach rady
gminy, na ktorych dyskutowane b?da_ projekty uchwat odnosza_cych si? do zagadnieh zwiaj-
zanych z profilem dziatalnosci tych organizacji,
- wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dziatalnosci,
- udzielanie pomocy dla organizowania przez organizacje pozarza_dowe i inne podmioty spo-
tkah otwartych, ktorych tematyka wia/e si? z programem (np. poprzez mozliwosc nieodptat-
nego korzystania z lokalu oraz srodkow technicznych),
- promocj? dziatalnosci organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow uczestniczqcych
w realizacji programu,
- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacj? zadan publicznych
z innych zrodet niz dotacja gminy,
- nieodptatne udost?pnianie materiatow zwia^zanych ze wspieraniem realizacji zadaii publicz-
nych, ktorych realizacja odbywa si? w drodze konkursu,
- popieranie lokalnych inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju spotecznosci lokalnych.
4. Zlecanie realizacji zadan publicznych, o ktorych mowa w pkt. 3 ppkt. 1 obejmuje wytqcznie
te zadania, ktore niniejszy program okresla jako priorytetowe i odbywa si? na zasadach
okreslonych w ustawie.
5. Zlecanie realizacji zadan publicznych, o ktorych mowa w pkt. 3 ppkt. 1, moze miec formy:
- powierzania wykonywania zadaii publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji, lub
- wspierania wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji.

Rozdziat VI
Priorytetowe zadania publiczne

1.Do zadari priorytetowych w roku 2014, ktorych realizacja jest najpilniejsza nalezaj

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy.
Zadanie to ma na celu promocj? zdrowego trybu zycia przez aktywnosc fizyczna^ mieszkari-
cow gminy. Dzi?ki niej osiqga si? dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Kultura fi-



zyczna wptywa takze na ogolna. kultur? jednostek i spoteczehstwa.
Zadanie to realizowane bedzie w szczegolnosci poprzez:
a) propagowanie sportu oraz szkolenie mtodziezy, w szczegolnosci w ramach sekcji prfki

noznej,
b) udziat w rozgrywkach sportowych, podejmowanych dla przyjemnosci oraz wspotzawodnic-

twa,
c) organizowanie roznych form wspotzawodnictwa sportowego,
d) utrzymanie boiska,
e) organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkahcow gminy,
propaguja_cych aktywne spedzanie wolnego czasu.
f) stworzenie warunkow do rozwoju roznych dyscyplin sportowych.

2) Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania.
Zadanie to ma na celu zdobywanie dodatkowej wiedzy, wszechstronny rozwoj osobowosci
oraz wptywanie na fizyczny, umystowy i moralny rozwoj cztowieka.
Zadanie to realizowane b^dzie w szczegolnosci poprzez:
a) organizowanie warsztatow dla dzieci, mtodziezy i osob dorostych;
b) organizowanie wyjazdow edukacyjnych i poznawczych;
c) organizowanie kursow i szkoleri;

3) Kultury, sztuki.
Zadanie to ma na celu podtrzymywanie lokalnych tradycji, obrz^dowosci, kultury i sztuki lu-
dowej.
Zadanie to realizowane bfdzie w szczegolnosci poprzez:
a) promowanie dorobku tworcow ludowych z terenu Gminy podczas lokalnych i regionalnych
wydarzeh kulturalnych;
b) organizowanie festiwali, konkursow, przeglajdow i spotkah, warsztatow, kursow i innych
imprez maja^cych znaczenie dla mieszkahcow Gminy dla rozwoju kultury i sztuki, wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego,
d) stworzenie innych warunkow do propagowania tradycji oraz kultury.
Zadania te sajednoczesnie zadaniami priorytetowymi.

2.Lista zagadnieri wymienionych w punkcie 1 informuje o podstawowych, priorytetowych kie-
runkach dziatah w 2014 roku. Jednak nie stanowi jedynego kryterium podĵ cia wspotpracy.
Do pozostatych kryteriow nalezy wiarygodnosc i skutecznosc w realizacji zatozonych celow,
nowatorstwo metod dziatania oraz posiadane zasoby i doswiadczenie.

RozdziatVII
Okres realizacji programu

Program b§dzie realizowany od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Rozdziat VIII
Sposob realizacji programu

1 Realizacja programu odbywa si? w szczegolnosci poprzez zlecanie zadah publicznych
organizacjom pozarza^dowym lub innym podmiotom w drodze otwartych konkursow ofert
w trybie okreslonym w ustawie.
2. W szczegolnych przypadkach okreslonych w ustawie, zlecanie zadah publicznych moze
nastapic z pomini^ciem otwartego konkursu ofert.
3. Informacja o ogtoszeniu otwartego konkursu b^dzie podawana do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Budziszewice i stronie internetowej gminy.



4. Organizacje pozarza^dowe oraz inne podmioty moga^ z wtasnej inicjatywy zfozyc wniosek o
realizacj§ zadania publicznego, takze takiego, ktore realizowane jest dotychczas w inny spo-
sob, ktory podlega rozpatrzeniu zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie.
5. Bezposrednim realizatorem programu jest wojt gminy, ktory wykonuje swoje obowiqzki
w tym zakresie za posrednictwem pracownika Urzedu Gminy zajmuja^cego si§ wspotpraca^
gminy z organizacjami pozarzajdowymi.

Rozdziat IX

Wysokosc srodkow przeznaczanych na realizacj$ programu

Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadaii publicznych okresli
uchwata budzetowa gminy na 2014 rok.

Rozdziat X
Sposob oceny realizacji programu

1. Wskaznikami efektywnosci realizacji programu wspotpracy z organizacjami pozarzajJo-
wymi oraz innymi podmiotami beda^ uzyskane informacje, dotycza^ce w szczegolnosci:
1) liczby ogtoszonych konkursow,
2) liczby organizacji pozarzajdowych oraz innych podmiotow podejmujqcych zadania publicz-
ne na rzecz lokalnej spotecznosci,
3) wysokosci kwot udzielonych dotacji,
4) wysokosci wktadu wtasnego organizacji pozarza.dowych oraz innych podmiotow w realiza-
cj? zadah publicznych,
2 wojt gminy przedtozy radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu w 2014 roku do 30
kwietnia 2015 roku, ktore stosownie do postanowieh ustawy opublikowane zostanie w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice.

Rozdziat XI

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Przygotowanie programu objeto realizacj? nastepuja^cych zadah:
1) opracowanie projektu programu przez pracownika Urzedu Gminy zajmuja^cego si§ wspot-
pracy gminy z organizacjami pozarza^dowymi oraz innymi podmiotami;
2). skierowanie projektu programu do konsultacji, ktorych szczegotowy sposob przeprowa-
dzenia okresla Uchwata nr 11/6/10 Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 r. w
sprawie okreslenia szczegotowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarza^dowymi i
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzielnosci pozytku publicznego i o wo-
lontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci sta-
tutowej tych organizacji;
3) zaopiniowanie projektu planu przez komisje rady gminy;
4) przyj^cie programu przez rad§ gminy.

Rozdziat XII

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

1 Komisj? Konkursowa^ i jej sktad osobowy powotuje zarzajdzeniem wojt gminy, stosownie do
postanowieh art. 15 ust. 2a - 2f ustawy.



2. Komisja Konkursowa b§dzie pracowac zgodnie z regulaminem stanowia^cym zala_cznik do
zarzajdzenia, o ktorym mowa w pkt. 1.
3. Komisja Konkursowa opiniuje oferty ztozone w otwartym konkursie ofert
4. Komisja Konkursowa opiniuja.c ztozone oferty kieruje si? w szczegolnosci nastf puja^cymi
kryteriami:
1) mozliwosci realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarzajdowa^ lub inny pod-
miot,
2) kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rze-
czowego zadania,
3) propozycja jakosci wykonania zadania i kwalifikacja osob, przy udziale ktorych bedzie
ono realizowane,
4) udzial srodkow finansowych wfasnych oferenta lub srodkow pochodza.cych z innych zrodet
na realizacj? zadania,
5) proponowany przez oferenta wkfad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy
i praca spoteczna cztonkow,
6) doswiadczenie oferenta w realizacji zleconych zadah publicznych, w szczegolnosci rzetel-
nosc i terminowosc oraz sposob rozliczania otrzymanych dotacji

RozdziatXIII

Postanowienia kohcowe

1. Program ma charakter otwarty, zakfada mozliwosc uwzgl^dnienia nowych form wspolpra-
cy i doskonalenie tych, ktore zostaty juz okreslone.

3. W terminie nie pozniejszym niz do 30 listopada 2014 roku rada gminy uchwali program na
rok2015.



FORMULARZ ZGLOSZENIA OPINII/ UWAG/ PROPOZYCJI

w ramach konsultacji z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami,
o ktbrych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

Roczny programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami, o ktdrych mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego / o wolontariacie na rok 2014.

I.Nazwa i adres organizacji wnosza^cej opinie/ uwagey propozycj^:

2. Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisow do projektu programu:

3. Uzasadnienie do proponowanych zmian:



., dnia:

i§ i nazwisko upowa±nionego przedstawiciela
organizacji pozarza.dowej


