
Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia .... tf:..g.lYr.dl'1l.Q.. 020/10 I". 

w sprawie : rocznego programu wspolpracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami 
pozarz'idO\vymi oraz podmiotami , 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS lIstawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorz,\dzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r tj. Nr 142, poz.lS91 z pozn.zm.) oraz art. Sa liSt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z poin.zm.) 
po konsultacjach z organizacjami pozarztldowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dziaiainosci pozytku pubIicznego i 0 wolontariacie 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

1. 	 Roczny program wspolpracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami pozarztldowymi 
oraz podmiotami , 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustav.ry z dnia 
24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w brzmieniu 
za1tlcznika do niniejszej uchwaly. 

2. 	 Wykonanie uchwaly powierza sil( Burmistrzowi Toszka . 
3. 	 Uchwala podlega ogloszeniu na stronie www.toszek.pl oraz w BIP. 
4. 	 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjl(cia z moctl obowitlzujtlctl od dnia 1 stycznia 2011 r. 

http:www.toszek.pl
http:ustav.ry


zalqcznik do uchwaly nr !!~ /.1.(;>'(;?g.1.0(.'. 
Rady Miejskicj w Toszku z dnia ..~,..~.'!:..z.~::)l10 II, 

Roczny program wsp61pracy Gminy Toszek w roku 20 II z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 uslawy z dnia 24 kwictnia 2003 r 0 dzialalnosei po:z,ytku 
publicznego i 0 wolontariacic. 

§ I 

Ilekroc w programic jest mowa 0: 

l.ustawie rozumie si« przcz to ustaw« z dnia 24 kwictnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacic (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z p6in.zm), 

2.programie·- rozumie silt przez to program wspolpracy Gminy Toszck w roku 2011 z 
organizacjami pozarzqdo\V)'mi oraz innymi podmiotami , 0 ktorych mowa walt. 3 ust. 3 ustawy , 

3.gminie _. rozumie si« przez to Gmin« Toszek, 
4.organizacji rozumie si« przez to organizacjc pozarzqdowe oraz podmioty \V)'mienione wart. 3 

ust. 3 ustawy, 
5.dotacji rozumic si« przez to dotacj« ,0 ktorej mowa wart. 2 pkt 1 ustawy otrzymanqz budzctu 

gminy Toszek na celc publiczne zwiqzane z realizacjqjej zadail . 

§2 

Cclc llrogramu 

1.Celem glownym programu jest ksztaltowanie spolcczenstwa obywatelskiego i rozwiqzywanic 

problemow spolecznyeh w srodowisku lokalnym poprzez budowanic partnerstwa mi<;:dzy 

samorzqdcm i organizacjami dzialajqcymi na terenie gminy. 


2.Cclami szczegOlowymi programu Sq: 

a) wspieranie rozwoju aktywnosci w spolecznosci gminy i jej zaangazowania w proces 
definiowania i rozwiqzywania problemow spolccznyeh, 


b) poprawa jakosei zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkailcow , 

e) wspareie dla organizaeji sluzqee rozwojowi i Icpszemu przygotowaniu do wspolpracy z gminq 


w zakresie realizacji zadan publieznych i dla osiqgni«cia waznych eelow spofecznych, 

d) wypracowanie rocznego modelu lokalnej wspolpraey pomi«dzy organizacjami a samorzqdcm 


jako elemcntu dlugotcrminowego programu wspolpraey. 


§ 3 

Zasady wspOlpracy 

I.Program opiera si« na nast<rpujqeyeh zasadaeh : 

1) zasada pomocniczosei- gmina udzicla pomoey organizaejom w wykonywaniu 

zadail publieznyeh w niczb<tdnym zakrcsie , uzasadnionym potrzcbami wsp()lnoty samorzqdowej . 

a organizacje zapcwniajq ich wykonanic w spos6b lcnninowy i profcsjonalny, 
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2) zasada suwcrcnnosci stron - zarowno gminajak i organizacje podejmujqcc wspolprac(( 
zachmvujq autonomit;: i niezaleznos6, 

3) zasada partncrstwa _. wspolpraca pomi~dzy gminq a organizacjami oparta jest na obopolnych 
korzysciach , woli i cht;:ci wzajcmnych dzialal1 , wspoldzialaniu na rzccz 


rozwiqzywania lokalnych problemow , min. przcz uczcstnictwo organizacji w rozcznaniu i 

dcfiniowaniu problemow micszkancow , sugcrowaniu zakresu wspolpracy , proponowaniu 

standardow uslug swiadczonych przez organizacj~ , 


4) zasada efektywnosci - gmina przy zlecaniu organizacjom zadan publicznych do rcalizacji 
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu -vvykorzystania srodkow publicznych , 
przestrzegajqc zasad uczciwej konkurencji oraz wymogow okrdlonych w ustawic 0 finansach 
publicznych, a organizacja wykonuje zlecone zadanie zgodnie z przedstawionymi w ofercic 
zalozeniami, 

5) zasada jawnosci- procedury postt;:powania przy zlecaniu realizacji zadan publicznych 
organizacjom przez gmin~ , sposob udzielania dotacji , ich wysokos6 oraz proccdury kontroli 
wykonania zadania sqjawne. 

6) zasada uczciwcj konkurencji rowne traktowanie wszystkieh podmiotow w zakrcsie trybu 
zleeania i realizacji zadal1 . 

§4 

Zakrcs przcdmiotowy oraz priorytctowc zadania publicznc 

l.Wspolpraca gminy z organizacjami dotyczy sfcry zadan publicznych okreslonych wart. 4 

ustawy w zakresie zadan wlasnych gminy 


2.Do zagadnien priorytetowych wspolpracy w roku 2011 nalczq zadania obejmuj::lCc zakrcs: 

1) pomocy spolecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujqcym si<;: w trudncj sytuacji 
zyciowej oraz wyrownywanie szans tych osob i rodzin , 


a) swiadczenie uslug opiekunczych, 

b) przeciwdzialanie patologiom spolecznym , przemocy , profilaktyki alkoholowej i innych 


uzaleznien, 

c) organizacja i udzielanie pomocy dla osob biednych , bezdomnych , bezrobotnych i dla 


rodzin wielodzietnych , 

d) opieki nad dziecmi i mlodziezq w szczegolnosci poprzez : 


uruchamianie swietlic opiekunczo-wychowawczych i srodowiskowyeh lub wspicranic ieh 

dzialania, 


- organizowanie dozywiania dzieci z rodzin ubogich i patologieznych , 

-organizowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i mlodziezy w fonnach 


wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania 


2) wspicranic upowszechniania kultury fizyczncj wsr6d micszkal1cow gminy , w szczcg61nosci 
poprzez: 

a) organizacj<;: festyn6w sporto"wych , zawod6w i rozgrywck 0 zasi~gu lokalnym i ponadlokalnym , 
b) szkolenie sportowc dzicei i mlodziczy i doroslych , w tym prowadzcnie zaj~c trcningowych , 
c) biezqcc utrzymanic bazy sportowcj zwiqzancj z rcalizacj,:t zadania publicl-ncgo, 



d) organizowanic przcdsi<twzi«c zwiqzanych z rozwojcm zainteresowa6 micszka6c6w gminy w 
zakresie kultury fizycznej , sportu , turystyki i krajoznawstwa 

4) promocji i ochrony zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych , 
w szczeg6lnosci poprzez : 

a) udzielanie uslug piel«gniarskich dla os6b obloznic chorych , samotnych i starszych , 
niepelnosprawnych w micjscu ieh zamics7kania , nie obj«tych dlugotcrminowq opick<\. 
picl«gniarsk<\. , 

b) wypozyczanic sprz«tu rehabilitacyjncgo i srodk6w picl<tgnacyjnych , 

c )organizacj(( szkoJen z zakrcsu promocji zdrowia, opicki nad pacjentem obloznic chorym 


i nicpelnosprawnym, 
d) rcalizacj<t program6w z zakresu promocji i ochrony zdrowia , 
e) rehabilitacj(( os6b niepelnosprawnych , 

5) kultury i sztuki , ochrony d6br kultury oraz dziedzictwa narodowego , w szczeg61nosci poprzez : 

a) organizowanic wystaw , plener6w malarskich ,fotograficznych , 

b) organizowanie koncert6w , spektakli , przeglqd6w , festiwali muzycznych 

c) edukacj~ kulturaln<\. , 

d) promocj~ i ochron« dziedzictwa kulturowego zc szczeg6lnym uwzgl<tdnicniem gminy i rcgionu. 

e) upowszcchnianie tradycji narodovvych , rozw6j swiadomosci narodowej ,obywatelskicj 


i kulturowej 

6) promocji i organizacji wolontariatu, 

7) ekologii i oehrony zwierz<\.t oraz ochrony dziedzietwa przyrodniczcgo. 

§5 

Formy wspolpracy 


1.Wsp61praca opisana w programie moze micc forme( finansow<\. lub niefinansow<\.. 

2.Finansowe fonny wsp61pracy polegaj<\. na : 

a) powierzaniu organizacjom wykonania zadaJl publicznych , na kt6rych realizacjQ gmina 


przekazuje dotacj« , 

b) wspieraniu realizacji zadan publicznych przcz organizacje wraz z udzielenicm dotacji na 


dofinansowanie realizacji, 

c) mozliwosci zawierania um6w 0 wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych 


w ustawie , 

d) mozliwosci zawicrania um6w 0 partncrstwie okrdlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r 


o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r Nr 84 , poz. 712 , z p6zn.zm.) 

3.Niefinansowc fonny wsp61pracy polcgaj<\. na : 

a) wymianie informacji 0 podejmowanych dzialaniach min. poprzez publikowanie istotnych 


informacji na stronie internetowej wwvv'.toszek.pl , 

b) konsultowaniu projekt6w uchwal prawa micjscowcgo dotycz<\.cych dzialalnosci statutowej 


organizacji oraz projektu programu W spos6b okrdlony uchwalq Rady Miejskicj W 10szku , 

c) informowaniu organizacji 0 terminach i tematyce scsji Rady Micjskiej w Toszku poprzcz 


umieszczenie ini'ormacji na stronie intcrnctowcj www.toszek.pl , 

d) tworzenic wsp61nych zcspof6w 0 charaktcrze doradczym lub inicjatywnym ztozonych 


z przedstawicicli organizacji i organ6w gminy , 


http:www.toszek.pl
http:wwvv'.toszek.pl
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e) udzielaniu organizaejom pomoey przy organizowaniu otwartyeh spotkan , kt6ryeh tcmatyka 
dotyezy sfery zadan publicznych , 0 kt6rych mowa w § 4 poprzez nieodplatne 
udostypnienie lokalu oraz umieszczenie informacji 0 spotkaniu na stronie intcrnetowej 
www.toszek.pl , 

f) promowanie organizacji poprzez zamieszezanic na stronie ~\Vw.toszek.pl informaeji 0 ieh 
dzialalnosei , dostarezonych do Urzydu Miejskicgo w Toszku przcz osoby uprawnione do 
rcprczentowania organizacji na zewn'\:trz , 

g) nieodplatne udost<tpnianie lokali i nicruchomosci komunalnych , w miar<t mozliwosci Gminy , l1a 
realizaejl( zadan , 0 kt6rych mowa w 311. 4 ustawy , a w szczeg61nosci okrdlonych 
w programie , na pisemny , uzasadniony wniosck podpisany przcz osoby uprawnionc do 
rcprezentowania organizacji na zewn'\:trz ;warunkicm uzyskania zgody na nicodplatnc 
udostl(pnienie pomieszczen lub nieruchomosci komunalnych jest wykazanie przez organizacj~ , 
ze planowane w nim dzialania nie maj,\: charakteru komercyjnego lub prywatno-towarzyskiego 
i sluZ,\: realizacji cel6w spolecznych ; 
organizacje , kt6rym udostypniono pomieszczenia lub nieruchomosci komunalne nieodplatnie 
maj,\: obowiC\:Zek skladania Burmistrzowi Toszka co roku sprawozdan z wykorzystania 
pomieszczen w roku poprzednim ; Burmistrz Toszka ma prawo wypowicdzcnia umo\-vy w razie 
stwicrdzcnia , ze prowadzona przez organizacje dzialalnosc jest niczgodna z umow,\:. 

§6 
Okrcs realizacji Programu 

Program jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 r . 

§ 7 

Sposob rcalizacji Programu 

l.Wspicranie lub powierzanie organizacji realizacji zadania przcz Burmistrza Toszka mozc si<t 
odbywac w oparciu 0 przepisy ustawy i wydane najej podstawic przepisy wykonawcze , na 
nastypuj,\:cych zasadach: 
a) powierzenia lub wsparcia realizacji zadania przez organizacjc po przeprowadzcniu otwartego 

konkursu ofert ,chyba ze przepisy odrybne przewiduj,\: inny tryb zleeania, 
b) zlecenia organizaeji realizaeji zadania przez Burmistrza Toszka, najej wniosek , 

z pominiyciem otwartego konkursu ofert w przypadku i na zasadach okreslonyeh w ustawic. 

2. 	1 ).Zlcccnic realizacji zadania z pomini'(eicm otwartcgo konkursu ofert odbywa si'( na zasadach 

okreslonych wart. 19a ustawy po zlozeniu przez organizaejy wniosku 0 zlecenie rcalizacji 

zadania pubJiczncgo z pomini\(ciem otwartego konkursu ofert. Wz6r wniosku stanowi 

zal,\:cznik nr 1 do niniejszego Programu. 


2).00 wniosku dol,\:cza siy ofcrt,( rcalizacji zadania. Ofcrt a wimla spclniac wymogi oraz zawierae 
wszystkie elementy , 0 ktorych mowa wart. 14 ustawy i bye zlozona wcdlug obowiC\:Zuj,\:ecgo 
wzoru. 

3).Ofe11a podlcga publikacji na zasadach okrcslonych wart. 19a ust. 3 ustawy. 

4).Uwagi do ofcrty l110zna skladac telefonicznic , drogq e-mailowq lub pocztq. 

http:Vw.toszek.pl
http:www.toszek.pl
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5).Burmistrz Toszka, po uplywic 7 dni od daty publikacji , dokonujc analizy ofcrty biorqc pod 
uwag« : 

a) uwagi , ktore wplyne,::ly do UrzQdu Micjskiego w Toszku ,'dotyczqce oferty , 
b) stopicn, w Jakim oferta odpowiada priorytclO\vym zadaniom pUblicznym ,okreSlonym 

w niniejszej uchwale , 
c) zapewnicnie wysokiej jakosci wykonania zadania , 
d)adekwatnosc srodkow dos1ypnych w uchwalc bud):ctowcj na rcaJizacj« zadan publicznych, 
e) korzysci \V)'nikajqce z rcalizacji zadania publiczncgo pr.lCZ organizacje,::. 

3.Burmistrz zarzqdza ogloszenie otwartego konkursu ofert , w przypadkach i na zasadach 
okreslonych w ustawie. Ogloszenie winno zawicrac informacje okrdlonc wart. 13 ust. 2 uslawy. 

4.Decyzj« 0 udzieleniu dotacji podejmuje Burmistr;: Toszka , po zapoznaniu sit( z opini'l Komisji 
konkursowej. 

§ 8 

Wysokosc srodkow przyznanych na realizacjf Programu 

l.W projekcie budzetu Gminy Toszek na rok 2011 zaplanowano kwote,:: 170.000,00 zl na rcalizacje,:: 
Programu. 

2.Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj« programu uchwali Rada 
Micjska w uchwale budzctowej , okrdlaj'lcej budzet Gminy Toszek na 2011 rok. 

§9 

Sposob oceny rcalizacji Programu 

1. Koordynacj'l wspolpracy gminy z organizacjami zajmuje siQ wyznaczony przez Burmistrza 

Toszka pracownik Urze,::du Miejskiego w Toszku. 


2. Wspolpracqz organizacjami w zakresie realizacji konkretnych zada6 , 0 ktorych mowa w § 4 

zajmuj'l si« pracownicy merytoryczni UrzQdu Micjskiego w Toszku , ktorym realizacjc,:: w/w 

zada6 przydzielono w zakresic czynnosci. 


3. Sposob \vykonywania zleconego zadania oraz sposob wykorzystania dotacji kontrolujc 

pracownik , 0 ktorym mowa w ust. 2. 


4 .Kontrola , 0 ktorej mowa w ust. 3 obejmuje : 

a) ocenQ stanu wykonania zadania w ciqgu roku , 

b) oceny rzetelnosci i jakosci \\rykonywania zadania , 

c) occnt( prawidlowosci \vykorzystywania przyznanej dotacji , zgodnie z zawart'l umow'l. 


5. Sprawozdanie koncowe z realizacji zadania zlozonc przcz organiza~ie kontrolujc pracownik , 
o ktorym mowa w ust. 2 oraz przckazuje piscmnq opiniQ 0 rcalizacji programu pracownikowi, 
o ktorym mowa w ust. 1 w tcnninic do dnia 1 marca 2012 r . Opinia winna zwierac informacje , 
o ktorych mowa w Ust. 4. 

6. Za rcalizacjQ niefinansowych form wspolpracy Z organizacjami odpowiadajq pracownicy 
mcrytoryczni Urz«du Micjskicgo w Toszku zgodnic z powicrzonym im zakrcscl11 czynnosci. 
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Pracownicy przekazuj'l pisemn'l informacj(( z realizacji niefinansoVv),ch form kontroli 

pracownikowi , 0 ktorym mowa ust. 1 w terminie do dnia 1 marca 2012r. 


7. 1 )Pracownik , 0 ktorym mowa w ust. 1 opracowuje zbiorczy protokol z realizacji Programu 
w roku 2011 i do dnia 31 marca 2012 roku przedklada go Burmistrzowi Toszka 


2)W protokole , 0 ktorym mowa w pkt 1) zamieszcza si(( nast~puj'lce informacje : 


a) l'lczn'l sum(( dotacji przyznanych organizacjom na realizacj~ zadan publicznych , 

a) liczb~ ogloszonych otwartych konkurs6w ofert , 

b) liczb~ zlozonych ofert na poszczegolne konkursy , 

c) liczb(( organizacji , ktorym zlecono zadanie w drodze konkursu ofert , wyszczegolnienie nazw 
organizacji oraz Vv),szczegolnienie realizowanych przez nie zadan, 

d) liczb(( organizacji, ktorym zlecono zadania z pomini((ciem otwartego konkursu ofert , 
wyszczegolnienie nazw organizacji oraz wyszczegolnienie realizowanych przez nie zadan , 

e) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacj(( poszczegolnych 
zadan, 

f) osi<tgni((te efekty ( liczba osob b((d'lcych adresatami poszczegolnych zadan , liczba 
zorganizowanych imprez , konkursow , zawodow i inne dane wynikaj'lce z ofert) , 

g) liczba rozwi'lzanych umow ( z podaniem przyczyny ), 

h) suma niew),korzystanych przez organizacje srodkow finansowych ., 

i) ocena realizacji zadan przez organizacje , 

j) informacja 0 niefinansowych formach wspolpracy. 

§ 10 

Informacja 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

1.Projekt Programu zostal opracowany przez pracownika , 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 przy 

wspolpracy z pracownikami Urz((du Miejskiego w Toszku oraz kierownikami jednostek 

organizacyjnych gminy , odpowiedzialnymi za wspolprac(( z organizacjami pozarz'ldowymi 

w zakresie realizacji konkretnych zadan. 


2.Projekt Programu zostal poddany konsultacji poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej~~~JQsz~J.pl.w oraz w BIP okresie od dnia 18 listopada 2010 r 

do dnia 1 grudnia 2010 r. 


3.Uwagi do projektu w w/w terminie zglosila 1 organizacja pozarz'ldowa. 

4.lnformacja z przebiegu konsultacji zostala przedstav-,iona Radzie Miejskiej w Toszku. 



-7

§11 


Tryb powotywania oraz zasady dzialania komis.ii konkursowych do opiniowania ofcrt w 
otwartych konkursach ofcrt 

1.W celu zaopiniowania ofert organizacji zlozonych w otwartym konkursie ofert Burmistrz Toszka 
powoluje Komisj~ konkursowlt. 

2.W sklad Komisji konkursowej wchodzi : 
1) 3 przedstawicieli Burmistrza Toszka 
2) 2 przedstawicieli organizacji nie biorltcych udzialu w konkursic. 

3.Przedstawicieli organizacji zglasza si~ w nast~pujqcy sposob : 
1) na stronic internetowej www.toszek.pliw HIP umieszcza si~ ogloszcnic 0 przyjmowaniu 

zgloszeii uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej, 
2) zgloszenia przyjmowane Sq na pismie za posrednictwem internetu na adres info@toszek.pl 

lub osobiscie w sekretariacie Urz~du Micjskiego w Toszku , 
3) wzor zgloszenia stano wi zalqcznik nr 2 do ninicjszcgo Programu, 
4) w przypadku dokonania zgloszenia za posrcdnictwcm internctu , na pierwszc posiedzcnie 

Komisji osoba delegowana winna dostarczyc zgloszenie podpisane przez osob~ 
rcprezentujltcq organizacj~ na zcwnqtrz , lub przez osob~ przcz nilt upowainionlt( chyba , ze 
zgloszenie za posrednictwem intcrnetu zosta10 opatrzone podpisem kwalifikowanym lub 
niekwalifikowanym podpiscm clcktronicznym SEKAP lub innym przewidzianym 
przcpisami prawa oraz piccz~cilt clcktronicznq). 

4. Przcdstawicieli organizacji do pracy w Komisji konkursowej wylania si~ w drodzc losowania 

sposrod organizacji , ktore dokonaly zgloszenia. 


5.Informacj~ 0 terminie i micjscu losowania umicszcza si~ na stronic intcrnctowcj \Vww.toszek&l 

oraz w BIP. 


6.Przcdstawiciele organizacji moglt uczcstniczyc w losowaniu jako obscrwatorzy. 

7.Losowania dokonuje pracownik Urz~du Micjskicgo w Toszku merytorycznic odpowicdzialny za 
zakrcs zadan b~dltcych przedmiotcm post~powania konkursowcgo. Z losowania sporZltdza si~ 
protokol , ktory zostaje dolqczony do dokumenlacji z post~powania konkursowcgo. 

8.W razie nie zgloszenia przez organizacje do prac Komisji konkursowej zadncgo przcdstawicicla, 
wylonicnie przcdsta\v1cieli organizacji nalezy do Burmistrza Toszka. 

9. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogloszeniu konkursowym. 

lO.Komisja konkursowa przyst~pujqC do rozstrzygni<;:cia konkursu ofcrt dokonuje nast~pujqcc 
czynnosci : 

1) zapoznaje si~ dokumentami stanowiqcymi informacj<;: 0 podmiotach, ktore zlozyly oferty, 
2)wypelnia oswiadczenia dopuszczajqcc lub wylqczajqcc Z post~powania, 

3)stwicrdza prawomocnosc posicdzcnia komisjL 
4)sprawdza prawidlowosc ogloszenia konkursu, 
5)ocenia zlozoneoferty pod wzgl~dem formalnym (poprawnosc 'wypclnicnia oferty , komplctnosc 

zafqcznik{)w), 

mailto:info@toszek.pl
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6) odrzuca oferty nic spelniaj~ce wymog6w formalnych lub zgloszone po wyznaczonym ten11lntc , 
7) po zapoznaniu si~ z mcrytoryczn~ treSci~ ofcrt kazdy czlonek komisji konkursowej dokonujc 

indywidualnic punktowej occny poszezeg61nych ofcrt na karcic , zgodnic ze wskainikami 
okrdlonymi w ogloszeniu konkursowym , 

8) sporzqdza protok61 z prac komisji ,kt6rego tresc odczytujc przewodniczqcy Komisji, 

9) podpisujc protok61. 


11.Sporzqdzony protok61 powinien zawierac : 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska obccnych czlonk6w komisji, 

3) imiona i nazwiska nicobccnych czlonk6w komisji, 

4) liczb~ zgloszonych ofert , 

5) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom konkursu , 

6) wskazanie ofcrt nie odpowiadajqcych warunkom konkursu lub zgloszonych po tcrminic , 

7) sredniq arytmetycznq punkt6w przyznanych kazdej ofercie przcz czlonk6w komisji 


dokonujqcych oceny , 
8) propozycji( rozstrzygnii(cia konkursu wraz z proponowanq wielkosciq dotacji, 
9) podpisy obecnych czlonk6w komisji. 

12.Posiedzenie Komisji jest prawomocnc jczcli uczestniczy w nim co najmniej 50% czlonk6w 

Komisji. 


13.Rozstrzygni~cia w sprawach , 0 kt6ryeh mowa w ust. 10 pkt 4) , 5) , 6), oraz ust.ll pk1. 8) 

Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym , zwyklq wii(kszosci~ glos6w. 


14. Dokumentaej~ z prac Komisji wraz z protokolcm zawierajqeym propozycj~ rozstrzygni~cia 


konkursu przcwodniez~cy komisji przcdklada Burmistrzowi Toszka , 


15.Decyzja Burmistrza Toszka w sprawic wyboru organizaeji oraz wysokosci dotaeji jest 

ostateezna. 


16 Decyzja w sprawie wyboru organizaeji oraz przyznancj dotaeji jest oglaszana 

na stronie YVV-lw.toszeknl oraz w BIP. 


17. Czlonkowie Komisji wykonujq swoje obowiqzki nieodplatnie. 

18. Pracami Komisji kieruje przewodniczqcy , kt6rego wyznaeza Burmistrz Toszka .. 

19. Przewodniczqcy komisji moze zaprosic do prac komisji , z glosem doradezym , osoby 

posiadaj~ee wiedz~ specjalistycznq w dzicdzinie , kt6rej dotyczy otwarty konkurs ofcrt. 


20.Komisja konkursowa rozwiqzuje sitt z chwilq rozstrzygnittcia konkursu ofert. 

21.Wszystkie oferty biorqce udzial w otwartym konkursie oiert wraz z zal~ezonq do nicj 

dokumcntacj~pozostaj~ w aktach Urzydu Miejskiego w Toszku. 




zalqcznik nr 1 
do Programu wsp6lpracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami \vymienionymi w art.3 ust.3 ustawy . 

piecz~c organizacji 

Wniosck 0 zlccenic rcalizacji zadania publiczncgo 0 charaktcrzc lokalnyml rcgionalnym 1* 
z budzetu Gminy Toszek z pomini~ciem otwartcgo konkursu ofert 

( nazwa , adres sicdziby organizacji) 

wnioskuje 0 zleccnie przcz Gminy Toszck realizacji , z pomini<,::cicm otwartcgo konkursu ofcrt , 
zadania publicznego. 

( nazwa zadania publicznego ) 

Okres realizacji zadania ....................................................................................................................... . 


Wnioskowana kwota dofinansowania / sfinansowania zadania publicznego .................................... .. 


Do wniosku dolqczamy ofcrt<,:: rcalizacji w/w zadania . 

podpis osoby reprczentujqcej 
()rganizacj~ lub osoby przcz niq upowaznioncj2* 

1 * niepotrzebnc skrdlic 

2* zgodnie ze statutcm organizacji 

w przypadku osoby upowaznionej nalczy dolqczyc upowaznienie 




zalqcznik nr 2 

do Programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy . 

pieczttc organizacji 

Zgloszcnic przedstawiciela organizacji do prac Komisji konkursowcj 

(nazwa organizacji) 

( adres siedziby organizacji) 

zglasza do prac Komisji konkursowej w post~powaniu konkursowym na rcalizacj't 

( nazwa zadania , ktorego dotyczy postttpowanie konkursowe) 

( imi~ i nazwisko zglaszanego przedstawiciela , adrcs zamieszkania , telefon kontaktowy) 

Oswiadczam , ze osobq reprezentujqcq organizacj't na zewnqtrz jest 

( imi~ i nazwisko osoby reprczcntujqcej organizacj't na zewnqtrz) 1* 

( miejscowosc i data) ( podpis osoby reprezentujqcej organizacjy 
lub osoby przez niq upowaznionej )2* 

1* zgodnie ze statutcm organizacji 

2* w przypadku podpisania zgloszcnia przez osob~ 
upowaznionq nalczy dolqczyc upowaznienic 
podpisane przcz osob~ reprezentujqca 
orgamzacJ« 


