
Uchwala Nr .. X.I.I(.. ../..1.~.~.../...gO'.11 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia.. ~..3... 4).fppg.do.. :201111,". 

w sprawie: rocznego programu wspolpracy Gminy Toszek w roku 2012 z organizacjami 
pozarz'tdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorz'tdzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r t.j. Nr 142, poz.1591 z pMn.zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 20 !Or. Nr 234, poz. 1536 z pom.zm.) 
po konsultacjach z organizacjami pozarz'tdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

L Roczny program wspolpracy Gminy Toszek w roku 2012 z organizacjami pozarz'tdowymi 
oraz podmiotami , 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w brzmieniu 
zal'tcznika do niniejszej uchwaly. 

2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burrnistrzowi Toszka . 
3. Uchwala podlega ogloszeniu na stronie www.toszek.pl oraz w BIP. 
4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia z moc't obowiqzuj'tc't od dnia 1 stycznia 2012 r. 
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zaIi\.cznik do uchwaly nr .X 1y.l.1.'1G../..2eo -1" 
Rady Miejskiej w Toszku z dnia.,z'b.. X'/'. l.-o 411 .. . 

Roczny program wsp61pracy Gminy Toszek w roku 20 12 z organizacj ami pozarZi\.dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

§ 1 

Ilekroc w programie jest mowa 0: 

I.ustawie - rozumie si« przez to ustaw« z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234 , poz. 1536 z poin.zm), 

2.programie - rozumie si~ przez to program wspolpracy Gminy Toszek w roku 2012 z 
organizacjami pozarzi\.dowymi oraz innymi podmiotami , 0 kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy , 

3 .gminie - rozumie sil( przez to Gmin« Toszek, 
4.organizacji - rozumie si« przez to organizacje pozarZi\.dowe oraz podmioty wymienione wart. 3 

ust. 3 ustawy , 
5.dotacji - rozumie sil( przez to dotacj l( ,0 kt6rej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy otrzymani\.z budzetu 

gminy Toszek na cele publiczne zwi'lzane z realizaeji\.jej zadail . 

§ 2 

Ce\c Programu 

l.Celem glownym programu jest ksztaltowanie spoleczenstwa obywatelskiego i rozwii\.zywanie 

problem6w spoleeznych w srodowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa mil(dzy 

samot"Zi\.dem i organizacjami dzialaji\.cymi na terenie gminy. 


2.Celami szczegolowymi programu S'l: 

a) wspieranie rozwoju aktywnosei w spolecznosci gminy i jej zaangaZowania w proces 
definiowania i rozwi'lZywania problem6w spolecznych, 


b) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaileow , 

e) wspareie dla organizaeji sluzi\.ee rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do wsp61pracy z gmin<\ 


w zakresie realizaeji zadan publicznych i dla osi<tgnil(cia wamyeh eel6w spolecznych, 

d) wypracowanie rocznego modelu lokalnej wsp61pracy pomi(,!dzy organizaejami a samorzi\.dem 


jako elementu dlugoterminowego programu wsp6lpracy. 


§ 3 

Zasady wspolpracy 

I.Program opiera sil( na nastl(puj'leych zasadach : 

1) zasada pomocniczosci - gmina udziela pomocy organizacjom w wykonywaniu 

zadan publicznych w niezb«dnym zakresie , uzasadnionym potrzebami wspolnoty samorz'ldowej , 

a organizacje zapewniaj<\ ieh wykonanie w spos6b tenninowy i profesjonalny, 


http:sluzi\.ee
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2) zasada suwerennosci stron - zar6wno gmina jak i organizacje podejmuj<tce wspolpracy 
zachowuj <t autonomiy i niezaleznosc, 

3) zasada partnerstwa - wspolpraca pomiydzy gmin<t a organizacjami oparta jest na obopolnych 
korzysciach , woli i chyci wzajemnych dzialan , wsp61dzialaniu na rzecz 


rozwiqzywania lokalnych problemow , min. przez uczestnictwo organizacji w rozeznaniu i 

definiowaniu problem ow mieszkancow , sugerowanLJ zakresu wspolpracy , proponowaniu 

standard6w uslug swiadczonych przez organizacj y , 


4) zasada efektywnosci - gmina przy zlecaniu organizz.cjom zadail publicznych do realizacji 
dokonuje wyboru najelektywniejszego sposobu wykorzystania srodk6w publicznych , 
przestrzegaj<tc zasad uczciwej konkurencji oraz wymogow okreslonych w ustawie 0 finansach 
publicznych, a organizacja wykonuje zlecone zadanie zgodnie z przedstawionymi w ofercie 
zalozeniami, 

5) zasada jawnosci - procedury pOSlypowania przy zlecaniu reali zacj i zadait publicznych 
organizacjom przez gminy , sposob udzielania dotacji , ich wysokosc oraz procedury kontroli 
wykonania zadania s<tjawne. 

6) zasada uczciwej konkurencji - rowne traktowanie wszystkich podmiotow w zakresie trybu 
zlecania i realizacji zadan . 

§ 4 

Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne 

I.Wspolpraca gminy z organizacjami dotyczy stery zadail publicznych okreslonych wart. 4 

ustawy w zakresie zadail wlasnych gminy 


2.Do zagadnien priorytetowych wspolpracy w roku 2012 nalez<t zadania obejmuj<tce zakres: 

I) pomocy spolecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom znajduj'lcym siy w trudnej sy1uacji 
zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych os6b i rodzin , 


a) swiadczenie uslug opiekur1czych, 

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


uzalemien, 

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


rodzin wielodzietnych , 

d) opieki nad dziecmi i mlodziez'l w szczeg61nosci poprzez : 

- uruchamianie swietlic opiekunczo-wychowawczych i srodowiskowych lub wspieranie ich 


dzialania , 

- organizowanie dozywiania dzieci z rodzin ubogich i patologicznych , 

-organizowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i mlodziezy w forrnach 


wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania 

2) wspieranie upowszechniania kultury fi zycznej wsrod mieszkancow gminy , w szczegolnosci 
poprzez: 

a) organizacjy lestynow sportowych , zawod6w i rozgrywek 0 zas iygu lokalnym i ponadlokalnym , 
b) szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy i doroslych , w tym prowadzenie zajyc treningowych , 
c) biez<tce utrzymanie bazy sportowej zwi<tzanej z realizacj 'l zadania publicznego, 
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d) organizowanie przedsi~wzi~e zwia;zanych z rozwojem zainteresowafl mieszkallc6w gminy w 

zakresie kultury fizycznej , sportu , turystyki i krajoznawstwa 

4) promocji i ochrony zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych, 
w szczeg61noSci poprzez : 

a) udzielanie uslug piel~gniarskich dla os6b oblomie chorych , samotnych i starszych , 
niepelnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, nie obj~tych dlugoterminow'l. opiek'l. 
piel~gniarsk'l. , 

b) wypozyczanie sprz~tu rehabilitacyjnego i srodk6w piel~gnacyjnych, 


c)organizacj~ szkole11 z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem oblomie chorym 

i niepelnosprawnym, 

d) realizacj~ 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) organizowanie wystaw , plener6w malarskich ,fotograficznych , 

b) organizowanie koncert6w , spektakli , przegl<\d6w , festiwali muzycznych 

c) edukacj~ kulturaln<\., 

d) promocj~ i ochron~ dziedzictwa kulturowego ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem gminy i regionu , 

e) upowszechnianie tradycj i narodowych , rozw6j swiadomosci narodowej , obywatelskiej 


i kulturowej 
6) promocji i organizacji wolontariatu, 
7)ekologii i ochrony zwierz<\.t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego., w tym : 
a) edukacj~ ekologiczn<\. ( warsztaty , pokazy film6w , budowa arboret6w i ogrod6w 

edukacyjnych ), 

b) wsp61dzialanie w realizacji ekorozwoju i zr6wnowazonego rozwoju. 


§S 
Formy wspolpracy 

I.Wsp6lpraca opisana w programie moze miee form~ finansow<\. lub niefinansow<\.. 

2.Finansowe formy wsp61pracy polegaj<\. na : 

a) powierzaniu organizacjom wykonania zadafl publicznych , na kt6rych realizacj~ gmina 


przekazuje dotacj~ , 

b) wspieraniu realizacji zadafl publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji na 


dofinansowanie rea lizacji, 

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


w ustawie, 
d) mozliwosci zawierania um6w 0 partnerstwie okreSlonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 rNr 84, poz. 7 12, z p6m.zm.) 

3.Niefinansowe formy wsp61pracy polegaj<\.na : 

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


informacji na stronie internetowej www.toszek.pl , 

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


organizacji oraz projektu programu w spos6b okreslony uchwal<\.Rady Miejskiej w Toszku , 

c) informowaniu organizacji 0 terminach i tematyce sesji Rady Miejskiej w Toszku poprzez 


umieszczenie informacji na stronie internetowej \Vww.toszek.pl , 

d) tworzenie wsp61nych zespol6w 0 charakterze doradczym lub inicjatywnym zlozonych 


z prLedstawicieli organizacji i organ6w gminy , 


http:Vww.toszek.pl
http:www.toszek.pl
http:polegaj<\.na
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e) udzielaniu organizacjom pomocy przy organizowaniu otwartych spotkan, kt6rych tematyka 
dotyczy sfery zadan publicznych , 0 ktorych mowa w § 4 poprzez nieodplatne 
udost~pnienie lokalu oraz umieszczenie informacj i 0 spotkaniu na stronie intemetowej 
www.toszek.pl , 

f) promowanie organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.toszek.plinformacj i 0 ich 
dzialalnosci , dostarczonych do Urz~du Miejskiego w Toszku przez osoby uprawnione do 
reprezentowania organizacji na zewnqtrz , 

g) nieodplalne udost~pnianie lokali i nieruchomosci komunalnych , w miaJ~ mozliwosci Gminy , na 
realizacj« z.adan , 0 kt6rych mowa w art. 4 ustawy , a w szczeg61nosci okreslonych 
w programie , na pisemny , uzasadniony wniosek podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania organizacji na zewnqtrz ;warunkiem uzyskania zgody na nieodplatne 
udost~pnienie pomieszczen lub nieruchomosci komWlalnych jest wykazanie przez organizacj'l' , 
ze planowane w nim dzialania nie majq charakteru komercyjnego lub prywatno-towarzyskiego 
i sluZq realizacji cel6w spolecznych ; 

organizacje, kt6rym udost~pniono pomieszczenia lub nieruchomosci komunalne nieodplatnie 
majq ObOW1qZek skladania Burmistrzowi Toszka co roku sprawozdan z wykorzystania 
pomieszczen w roku poprzednim ; Burmistrz Toszka rna prawo wypowiedzenia umowy w razie 
stwierdzenia , :i:e prowadzona przez organizacje dzialalnosc jest niezgodna z umOWq. 

§ 6 
Okrcs realizacji Programu 

Program jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r. 

§ 7 

Sposob reaJizacji Programu 

l.Wspieranie lub powierzanie organizacji realizacji zadania przez Burmistrza Toszka moze si~ 
odbywac w oparciu 0 przepisy ustawy i wydane najej podstawie przepisy wykonawcze , na 
nast~pujqeych zasadach : 
a) powierzenia lub wsparcia realizacji zadania przez organizacje po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert , chyba Ze przepisy odr~bne przewidujq inny tryb zlecania, 
b) zlecenia organizacji reali zacji zadania przez Burmistrza Toszka, najej wniosek, 

z pomini~ciem otwartego konkursu ofert w przypadku i na zasadach okreslonych w ustawie. 

2. I).Zlecenie realizacji zadania z pomini~ciem otwartego konkursu ofert odbywa si« na zasadach 

okreslonych wart. 19a ustawy po zlozeniu przez organizacj~ wniosku 0 zlecenie realizacji 

zadania publicznego z pomini~ciem otwartego konkursu ofert. Wz6r wniosku stano wi 

zahtcznik nr 1 do niniejszego Programu. 


2).Do wniosku dolqcza si« ofert~ realizacji zadania. Oferta winna spelniae wymogi oraz zawierae 
wszystkie elementy , 0 kt6rych mowa wart. 14 ustawy i bye zlozona wedlug obowiqzujqcego 
wzoru. 

3).Oferta podlega publikacji na zasadach okreSlonych wart. 19a ust. 3 ustawy. 

4).Uwagi do oferty moma skladac telefonicznie , drogq e-mailowq lub pocztq. 

www.toszek.plinformacji
http:www.toszek.pl
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5).Burmistrz Toszka, po uplywie 7 dni od daty publikacji , dokonuje analizy oferty bior'tc pod 
uwagy : 

a) uwagi , ktore wplynyly do Urzydu Miejskiego w Toszku , dotycz'tce oferty , 
b) stopien, w jakim oferta odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, okreslonym 

w niniejszej uchwale , 
c) zapewnienie wysokiej jakosci wykonania zadania, 
d)adekwatnosc srodkow dostt<pnych w uchwale budzetowej na realizacjt< zadan publicznych, 
e) korzysci wynikaj'l.ce z realizacji zadania publicznego przez organizacjy. 

3.Burmistrz zarz'l.dza ogloszenie otwartego konkursu ofert, w przypadkach i na zasadach 
okreslonych w ustawie. Ogloszenie wirUlo zawierac informacje okreslone wart. 13 ust. 2 ustawy. 

4.Decyzj y 0 udzieIeniu dotacji podejmuje Burmistrz Toszka, po zapoznaniu sit< z opini'l. Komisji 
konkursowej. 

§ 8 

Wysokosc Srodk6w przyznanych na realizacjf Programu 

l.W projekcie budzetu Gminy Toszek na rok 2012 zaplanowano kwot'( 235.000,00 zl na realizacjy 
Programu. 

2.Wysokos6 srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy programu uchwali Rada 
Miej ska w uchwale budzetowej ,okreslaj'l.cej budzet Gminy Toszek na 2012 rok. 

§ 9 

Spos6b oceny realizacji Programu 

I. Koordynacj 'l. wsp61pracy gminy z organizacjami zajmuje si(( wyznaczony przez Burmistrza 

Toszka pracownik Urz((d u Miejskiego w Toszku. 


2. Wsp6lpraq z organizacjami w zakresie realizacji konkretnych zadan , 0 ktorych mowa w § 4 

zajmuj'l. si(( pracownicy merytoryczni Urzydu Miejskiego w Toszku , kt6rym realizacjt< w/w 

zadan przydzielono w zakresie czynnosCi. 


3. Spos6b wykonywania zleconego zadania oraz spos6b wykorzystania dotacji kontroluje 

pracownik , 0 kt6rym mowa w ust. 2. 


4 .Kontrola , 0 kt6rej mowa w ust. 3 obejmuje : 

a) oceny stanu wykonania zadania w ci<tgu roku , 

b) ocen« rzetelnosci i jakosci wykonywania zadania, 

c) ocen'( prawidlowosci wykorzystywania przyznanej dotacji, zgodnie z zawart't urnoW'l.. 


5. Sprawozdanie koncowe z realizacji zadania zlozone przez organizacje kontroluje pracownik, 
o kt6rym mowa w Ust. 2 oraz przekazuje pisemn'l. opiniy 0 realizacji programu pracownikowi, 
o ktorym mowa w Ust. 1 w terminie do dnia I marca 2013 r . Opinia Wil1l1a zwierac informacje , 
o ktorych mowa w ust. 4. 

6. Za realizacj« niefinansowych form wsp61pracy z organizacjami odpowiadaj't pracownicy 
meryloryczni Urzydu Miejskiego w Toszku zgodnie z powierzonym im zakresem cZYl1l1osci. 

http:wynikaj'l.ce
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Pracownicy przekazujit pisemnit informacj« z realizacji niefinansowych form kontroli 
pracownikowi , a kt6rym mowa ust. 1 w terminie do dnia 1 marca 2013r. 

7. 	I)Pracownik, a kt6rym mowa w ust. 1 opracowuje zbiorczy protok61 z realizacji Programu 
w roku 2012 i do dnia 31 marca 2013 roku przedklada go Burmistrzowi Toszka , 

2)W protokole , a kt6rym mowa w pkt 1) zamieszcza si« nast«pujitce informacje: 

a) litcznit sum« dotacji przyznanych organizacjom na real izacj« zadail publicznych , 

a) liczb« ogloszonych otwartych konkurs6w ofert , 

b) liczb« zlozonych ofert na poszczeg61ne konkursy , 

c) liczb« organizacji ,kt6rym zlecono zadanie w drodze konkursu ofert, wyszczeg61nienie nazw 
organizacji oraz wyszczeg61nienie realizowanych przez nie zadan, 

d) liczb« organizacji , kt6rym zlecono zadania z pomini«ciem otwartego konkursu ofert , 
wyszczeg61nienie nazw organizacji oraz wyszczeg61nienie realizowanych przez nie zadan , 

e) wysokosc srodk6w fmansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacj« poszczeg61nych 
zadan, 

f) osi~ni«te efekty ( liczba os6b b«ditcych adresatami poszczeg61nych zadan , liczba 
zorganizowanych imprez , konkurs6w , zawod6w i inne dane wynikajitce z ofert) , 

g) Iiczba rozwiqzanych wn6w ( z podaniem przyczyny ), 

h) suma niewykorzystanych przez organizacje srodk6w finansowych ., 

i) ocena realizacji zadan przez organizacje , 

j) informacja a niefinansowych formach wsp6!pracy. 

§ 10 

Informacja 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

I .Projekt Programu zostal opracowany przez pracownika , a kt6rym mowa w § 9 ust. 1 przy 

wsp6!pracy z pracownikami Urz«du Miejskiego w Toszku oraz kierownikami jednostek 

organizacyjnych gminy , odpowiedzialnymi za wsp6lprac« z organizacjami pozarzitdowymi 

w zakresie realizacj i konkretnych zadail. 


2.Projekt Programu zostal poddany konsultacji poprzez umieszczenie na stronie 

intemetowej www.toszek.pl.w oraz w BIP okresie od dnia 8 Iistopada 2011 r do dnia 

21 listopada 2011 r . 


3.Uwagi do projektu w w/w terminie zglosila 1 organizacja pozarzitdowa. 

4.Informacja z przebiegu konsultacji zostala przedstawiona Radzie Miejskiej w Toszku. 

www.toszek.pl.w


-7

§ II 


Tryb powolywania oraz zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania oferl w 
otwartych konkursach oferl 

I. W celu zaopiniowania ofert organizacji zlozonych w otwartym konkursie ofert Burmistrz Toszka 
powoluje Komisj~ konkursow~. 

2. W sklad Komisj i konkursowej wchodzi : 
1) 3 przedstawicieli Burmistrza Toszka 
2) 2 przedstawicieli organizacji nie bior~cych udzialu w konkursie. 

3.Przedstawicieli organizacji zglasza si~ w nast~puj~cy spos6b : 
1) na stronie internetowej www.toszek.pliw BIP umieszcza si~ ogloszenie 0 przyjmowaniu 

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

lub osobiscie w sekretariacie Urzl(du Miejskiego w Toszku , 
3) wz6r zgloszenia stano wi zal~cznik nr 2 do niniejszego Programu, 
4) w przypadku dokonania zgloszenia za posrednictwem internetu , na pierwsze posiedzenie 

Komisji osoba delegowana winna dostarczyc zgloszenie podpisane przez osob~ 
reprezentuj~c~ organizacj~ na zewn~trz , lub przez osobl( przez ni~ upowaZnion~( chyba , ze 
zgloszenie za posrednictwem internetu zostalo opatrzone podpisem kwalifikowanym lub 
niekwalifikowanym podpisem elektronicznym SEKAP lub inrlym przewidzianym 
przepisami prawa oraz pieczl(ci~ elektronicznV. 

4. Przedstawicieli organizacji do pracy w Komisji konkursowej wylania sil( w drodze losowania 
sposr6d organizacji , kt6re dokonaly zgloszenia. 

5.lnformacjl' 0 terminie i miejscu Iosowania umieszcza sil( na stronie internetowej www.toszek.pl 

oraz w BIP. 


6.Przedstawiciele organizacji mog~ uczestniczyc w losowaniu jako obserwatorzy. 

7.Losowania dokonuje pracownik Urz«du Miejskiego w Toszku merytorycznie odpowiedzialny za 
zakres zadan bl(d~cych przedmiotem post~powania konkursowego. Z losowania sporz~dza si~ 
protok61 , kt6ry zostaje dol~czony do dokumentacji z postl(powania konkursowego . 

8.W razie nie zgloszenia przez organizacje do prac Kornisji konkursowej i:adnego przedstawiciela, 
wylonienie przedstawicieli organizacji nalezy do Burmistrza Toszka. 

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

10.Komisja konkursowa przystl'puj ~c do rozstrzygni~cia konkursu ofert dokonuj e nast~puj~ce 
czynnosci: 

1) zapoznaje sil' dokumentami stanowi~cymi informacjl( 0 podmiotach , kt6re zlozyly oferty, 
2)wypelnia oswiadczenia dopuszczaj~ce lub wyl~czaj ~ce z postl'powania, 
3)stwierdza prawomocnosc posiedzenia komisji, 
4)sprawdza prawidlowosc ogloszenia konkursu, 
5)ocenia zlozone oferty pod wzgl~dem formalnym (poprawnosc wypelnienia oferty , kompletnosc 
zal~cznik6w), 

http:www.toszek.pl
mailto:info@toszek.pl
www.toszek.pliw


-8

6) odrzuca oferty nie spelniaj'tce wymog6w formalnych lub zgloszone po wyznaczonym termmle , 
7) po zapoznaniu s i~ z merytorycznq tresci't otert kazdy czlonek komisj i konkursowej dokonuje 

indywidualnie punktowej oceny poszczeg61nych ofert na karcie , zgodnie ze wskainikami 
okreslonymi w ogloszeniu konkursowym , 

8) sporzqdza protok61 z prac komisj i , kt6rego tresc odczytuje przewodniczqcy Komisji, 

9) podpisuje protok6L 


I I .Sporzqd zony protok61 powinien zawierac : 

I) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska obecnych czlonk6w komisji, 

3) imiona i nazwiska nieobecnych czlonk6w komisji, 

4) liczb~ zgloszonych otert , 

5) wskazanie ofert odpowiadaj'tcych warunkom konkursu , 

6) wskazanie olert nie odpowiadaj'tcych warunkom kon..\:ursu lub zgloszonych po terminie , 

7) sredniq arytmetyczn't punkt6w przyznanych kazdej ofercie przez czlonk6w komisji 


dokonujqcych oceny , 
8) propozycj ~ rozst rzygni~cia konkursu wraz z proponowan't wielkosci't dotacji , 
9) podpisy obecnych czlonk6w komisji. 

12.Posiedzenie Komisj i jest prawomocne jezeli uczestniczy w nim co najrrmiej 50% czlonk6w 

Komisji. 


1 3.Rozstrzygni~c ia w sprawach , 0 kt6rych mowa w ust. 10 pkt 4) , 5) , 6), oraz ust.l! pkt. 8) 

Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym , zwykl't wi<;kszosci't glos6w. 


14. Dokumentacj<; z prac Komisji wraz z protokofem zawieraj 'tcym propozycj ~ rozstrzygni~cia 


konkursu przewodnicz'tcy komisji przedklada Burmistrzowi Toszka , 


15.Decyzj a Burmistrza Toszka w sprawie wyboru organizacji oraz wysokosci dotacjijest 

ostateczna. 


16 Decyzja w sprawie wyboru organizacji oraz przyznanej dotacjijest oglaszana 

na stronie www.toszek.pl oraz w BIP. 


17. Czlonkowie Komisji wykonujq swoje obowi¢i nieodplatnie. 

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

19. Przewodniczqcy komi sj i moze zaprosic do prac komisji , z glosem doradczym , osoby 

pos iadaj'tce wiedz~ specjalistyczn't w dziedzinie , kt6rej dotyczy otwarty konkurs ofert. 


20.Komisja konkursowa rozwi'tzuje si~ z chwil't rozstrzygni~cia konkursu ofert. 

21.Wszystkie oferty bior'tce udzial w otwartym konkursie ofert wraz z zalqczon't do niej 

dokumentacj't pozostaj't w aktach Urz<;du Miejskiego w Toszku. 


http:www.toszek.pl


zai'lcznik ill 1 
do Programu wsp6ipracy Gminy Toszek w roku 2012 z organizacjami pozarz'l.dowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 usU ustawy . 

piecz~6 organizacj i 

Wniosek 0 zlecenie realizacji zadania publicznego 0 charakterze lokalnyml regionalnym'* 
z budzetu Gminy Toszek z pomini~ciem otwartego konkursu ofert 

(nazwa, adres siedziby organizacji) 

wnioskuje 0 zlecenie przez Gmin<; Toszek realizacj i, z pomini<;ciem otwartego konkursu ofert , 
zadania publicznego. 

( nazwa zadania publicznego ) 

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


Wnioskowana kwota dotinansowania / sfinansowania zadania publicznego ................ .............. ...... .. 


Do wniosku dol'l.czamy ofert<; realizacji w/w zadania . 

podpis osoby reprezentuj'l.cej 
orgc.nizacj« lub osoby przez ni'l. upowamionej'* 

1 * niepotrzebne skresli6 


2 * zgodnie ze statutem organizacji 

w przypadku osoby upowamionej nalezy doi'l.czy6 upowamienie 




Zahtcznik nr 2 

do Programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2012 z organizacjami Pozarzllcdowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy . 

piecz«c organizacji 

Zgloszenie przedstawiciela organizacji do prac Komisji konkursowej 

(nazwa organizacji) 

( adres siedziby organizacji) 

zglasza do prac Komisji konkursowej w post«powaniu konkursowym na realizacj« 

( nazwa zadania , kt6rego dotyczy post«powanie konkursowe) 

( imi« i nazwisko zglaszanego przedstawiciela , adres zarnieszkania , telefon kontaktowy) 

Oswiadczam , ze osobllc reprezentujllccllc organizacj« na zewnllctrz jest 

(imi« i nazwisko osoby reprezentujllccej organizacj« na zewnllctrz) I' 

(miejscowosc i data) (podpis osoby reprezentuj llccej organizacj« 
lub osoby przez nillc upowaznionej )2' 

l' zgodnie ze statutem organizacji 

2' w przypadku podpisania zgloszenia przez oso~ 
upowamionllc nalezy dolllcczyc upowamienie 
podpisane przez osob« reprezentujllcca 
orgal1lzacJ« 


