
ZARZ DZENIE Nr 0050/98/2014 
Wójta Gminy Bolesław 

z dnia 30.09.2014r.  
 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2015 rok 
 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci po ytku publicznego                           

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z pó n. zm.) oraz § 3 zał cznika do Uchwały nr IV/17/2011 Rady 

Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: okre lenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz cych działalno ci 

statutowej tych organizacji, zarz dza si , co nast puje: 

§ 1. 

1. Ogłosi  konsultacje z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie  prowadz cymi 

działalno  na terenie Gminy Bolesław - projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi 

podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2015 rok  

2. Projekt w/w uchwały stanowi zał cznik nr 1 do niniejszego zarz dzenia. 

 

§ 2. 

Ogłoszenie oraz przyj t  form  przeprowadzenia konsultacji okre la zał cznik nr 2 do 

niniejszego zarz dzenia. 

 

§ 3. 

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.  

 



-PROJEKT-  
 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY BOLESŁAW 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami 
pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2015r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. 

z 2013r.   poz. 594  z pó niejszymi zmianami), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z pó n. zm.)  

Rada Gminy Bolesław uchwala, co nast puje:  

§ 1. Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi 

podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2015 r., stanowi cy Zał cznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza si  Wójtowi Gminy Bolesław.  

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc  obowi zuj c  od 1 stycznia 2015r.  



Zał cznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................  

Rady Gminy Bolesław  

z dnia....................2014 r.  

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOLESŁAW Z ORGANIZACJAMI 
POZARZ DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ CYMI DZIAŁALNO  

PO YTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK  

 Organizacje pozarz dowe stanowi  wa ne ogniwo aktywno ci społeczno – gospodarczej 

nowoczesnego demokratycznego pa stwa. Obywatelska działalno  osób zrzeszonych w organizacjach 

pozarz dowych umacnia w nich wiadomo  odpowiedzialno ci za swoje – otoczenie i wspólnot  lokaln . 

Rada Gminy Bolesław przyjmuj c, i  działalno  organizacji pozarz dowych stanowi istotne uzupełnienie 

działa  organów administracji publicznej uchwala „Roczny program współpracy Gminy Bolesław                         

z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego 

na rok 2015 jako wyraz polityki Gminy Bolesław wobec organizacji pozarz dowych. Zadania uj te                  

w programie realizowane s  w sposób jasny i czytelny, realnie utwierdzaj  miejsce organizacji 

pozarz dowych i innych podmiotów w zakresie działalno ci po ytku publicznego w systemie demokracji 

lokalnej. Współpraca Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami przy realizacji 

zada  publicznych przyczyni si  do aktywizacji i integracji społeczno ci lokalnej oraz podniesienia poziomu 

jako ci ycia mieszka ców Gminy Bolesław.  

 

Postanowienia ogólne 

1. Podstaw  Rocznego Programu Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi oraz 

innymi podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego na 2015 rok, zwanego dalej 

Programem, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Ilekro  w tek cie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie si  przez to ustaw  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z pó n. zm.) 

2) organizacjach pozarz dowych – nale y przez to rozumie  organizacje pozarz dowe oraz podmioty,   

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego 

i o wolontariacie, 

3) programie – nale y przez to rozumie  „Roczny Program Współpracy Gminy Bolesław                             

z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku publicznego 

na rok 2015”, 

4)  „konkursie” – rozumie si  przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 

5) „Wójcie” – nale y przez to rozumie  Wójta Gminy Bolesław. 

 

I. CELE PROGRAMU 

Celami współpracy b d  przede wszystkim: 

a) wzmocnienie potencjału organizacji pozarz dowych, 

b) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 

c) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwi za  zwi kszaj cych wiadomo  
społecze stwa obywatelskiego. 

1) Cel główny 

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi dzy samorz dem                          

a organizacjami pozarz dowymi.  

 

 

 



2) Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi programu s : 

a) poprawa jako ci ycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszka ców Gminy, 

b) integracja podmiotów realizuj cych zadania publiczne, 

c) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osi gni , 

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarz dowych. 

 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi opiera si  na zasadach: 

1) pomocniczo ci, 

2) suwerenno ci stron, 

3) partnerstwa, 

4) efektywno ci, 

5) uczciwej konkurencji, 

6) jawno ci. 

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1.    Przedmiotem współpracy Gminy Bolesław w 2015 roku z organizacjami pozarz dowymi s  działania                

w sferze zada  publicznych okre lone w art. 4 ustawy, a w szczególno ci zadania z dziedziny: 

1.1. Działalno ci  na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

1.2. Działalno ci  wspomagaj cej rozwój wspólnot i społeczno ci lokalnych.   

1.3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY  

Gmina Bolesław z organizacjami pozarz dowymi prowadzi  b dzie współprac  w zakresie realizacji 

zada  publicznych w formie: 

1) powierzenia wykonywania zada  publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji lub 

2) wspierania takich zada  wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Współpraca Gminy Bolesław odbywa si  w szczególno ci w formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zada  publicznych na zasadach okre lonych w ustawie, 

2) wzajemnego informowania si  o planowanych kierunkach działalno ci i realizowanych projektach 

poprzez publikowanie wa nych informacji na stronie internetowej  urz du, w BIP (w tym informacji 

do kalendarz imprez lokalnych), 

3) konsultowania, odpowiednio do zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotycz cych działalno ci statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zło onych                                  

z przedstawicieli organizacji, organów administracji publicznej, 

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre lonych w ustawie, 

6) udzielenia pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarz dowe rodków finansowych z innych 

ródeł ni  bud et gminy,  

7) umo liwienie organizacji przedsi wzi  na terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych               

i o wiatowych (boiska, wietlice, sale szkolne). 

 

Współpraca mo e by  te  prowadzona w formie umów partnerstwa, udzielania: po yczek, por cze                

i gwarancji oraz rekomendacji dla realizacji przez organizacje pozarz dowe projektów finansowanych 

ze ródeł zewn trznych. 

 

 

 



V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Program współpracy na 2015 rok okre la zadania publiczne, które w szczególno ci s  przewidziane do 

realizacji współpracy z podmiotami Programu m.in. w zakresie:  

 

1. Działalno ci  na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym nast puj ce zadania: 

- organizacja imprez kulturalnych wspieraj cych integracj  mieszka ców i promocj  Gminy, 

- zwi zane z kultywowaniem tradycji lokalnej, 

- dotycz ce wspierania i upowszechniania idei samorz dowej, pobudzania aktywno ci 

obywatelskiej. 

2.  Działalno ci  wspomagaj cej  rozwój wspólnot i społeczno ci lokalnych, w tym nast puj ce 

zadania: 

- przedsi wzi  artystycznych, twórczo ci literackiej, promocji czytelnictwa (wystawy, odczyty, 

imprezy, publikacje), 

- działa  na rzecz zwi kszenia dost pu do lokalnych dóbr kultury i ich promocji. 

 

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym przedsi wzi cia z zakresu: 

- promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka no na, piłka siatkowa, koszykówka, 

piłka r czna, badminton, tenis stołowy, w dkarstwo, lekkoatletyka itd., poprzez organizacj  imprez, 

zawodów i otwartych turniejów sportowych, dla ró nych grup wiekowych, 

- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzie y, w oparciu o baz  sportow  gminy. 

 

 

 VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

1. Program realizowany b dzie w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. 

2. Terminy realizacji poszczególnych zada  priorytetowych programu okre lone b d  w otwartym 

konkursie ofert. 

 

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

1. Zlecanie realizacji zada  publicznych organizacjom pozarz dowym, odbywa  si  b dzie na 

zasadach okre lonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert chyba, e przepisy 

przewiduj  inny tryb zlecania zadania lub mo na je wykona  efektywniej w inny sposób. 

2. Powierzenie oraz wspieranie zada , o których mowa w punkcie III, w trybie otwartego 
konkursu ofert zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy, ogłaszanego przez Wójta Gminy Bolesław, 

przebiega w nast puj cy sposób: 

2.1.       Informacja o konkursie zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Gminy 

Bolesław, na tablicy ogłosze  w siedzibie Urz du Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. 

Termin składania ofert wynosi nie krócej ni  21 dni od dnia ukazania si  ogłoszenia                   

o konkursie. 

2.2.       Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta 

Gminy. 

2.3.       W skład Komisji Konkursowej wchodz : 

a) Przedstawiciele Urz du Gminy i/lub jednostek organizacyjnych gminy, 
b) Przedstawiciele organizacji pozarz dowych, z wył czeniem osób reprezentuj cych 

organizacje pozarz dowe bior ce udział w konkursie. 

W pracach Komisji Konkursowej mog  równie  uczestniczy  z głosem doradczym osoby posiadaj ce 

specjalistyczn  wiedz  w dziedzinie obejmuj cej zakres zada  publicznych, których konkurs dotyczy. 

2.4.   Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie nast puj cych wymogów (zawartych 

w głoszeniu o konkursie ofert): 

 



1) oferta winna by  zło ona w terminie okre lonym w ogłoszeniu; 

2) do oferty zał czono: 

a) aktualny dokument okre laj cy osobowo  prawn  np. odpis z KRS, wydany w okresie 6 

miesi cy poprzedzaj cych termin zło enia oferty; 

b) aktualny statut; 

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa) z działalno ci organizacji za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej 

krótszej działalno ci – za ten okres; 

d) inne dokumenty wynikaj ce z przepisów prawa lub wskazane w ogłoszeniu o konkursie. 

3) w przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powy ej dokument musi zawiera  

klauzul  „za zgodno  z oryginałem” umieszczan  na ka dej stronie dokumentu wraz                     

z czytelnym podpisem osoby upowa nionej do potwierdzenia dokumentów za zgodno                 

z oryginałem. Kopi  dokumentów mo e potwierdzi : 

a) osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym, 

b) inne osoby upowa nione do reprezentowania podmiotu, 

c) notariusz. 

4) oferta powinna by  zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarz dowej okre lonym 

w jej statucie; 

5) oferta powinna by  podpisana przez osoby statutowo upowa nione do składania o wiadcze  

woli w zakresie spraw maj tkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami 

wynikaj cymi z dokumentu okre laj cego osobowo  prawn . 

2.5.     Oferty na realizacj  zada  publicznych, o których mowa w ustawie podlegaj  procedurze 

uzupełniania braków formalnych. 

 Uzupełnienie braków formalnych dotyczy  mo e wył cznie: 

1) uzupełnienia brakuj cych podpisów pod ofert , w przypadku gdy nie została ona podpisana 

przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaci gania zobowi za  maj tkowych; 

2) zło enia podpisu pod zał cznikami do oferty przez osob  uprawnion  statutowo do 

zaci gania zobowi za  maj tkowych; 

3) po wiadczenia za zgodno  z oryginałem zło onych dokumentów przez osob  uprawnion  

statutowo do zaci gania zobowi za  lub inn  osob  wymienion  w pkt. 2.4. ppkt 3). 

4)     uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

2.6.       Braki formalne podlegaj ce uzupełnieniu, organizacje mog  uzupełnia  w terminie 3 dni od daty 

podj cia informacji o konieczno ci dokonania uzupełnienia oferty. 

2.7.        W przypadku nie usuni cia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie 

odrzucona z przyczyn formalnych bez mo liwo ci kolejnego jej uzupełnienia. 

2.8.     Wykaz wszystkich ofert, które wpłyn ły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz                           

z informacj  o wynikach oceny formalnej podlega zamieszczeniu na tablicy ogłosze  Urz du 

Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. 

2.9.      Rozstrzygni cie konkursu nast puje w terminie nie przekraczaj cym 3 tygodni od upływu 

terminu do składania ofert.  

2.10.    W przypadku przyznania dotacji w wysoko ci innej ni  wnioskowana, warunkiem zawarcia 

umowy o wykonanie zadania publicznego jest zło enie nowego kosztorysu i harmonogramu. 

2.11.    W otwartym konkursie ofert mo e zosta  wybrana wi cej ni  jedna oferta. 

2.12.    Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert Wójt, bez zb dnej zwłoki zawiera umow                     

o wsparcie zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego z wyłonionymi                      

w konkursie organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy. 



     2.13.    Organizacja pozarz dowa, która otrzymała wsparcie zadania, lub której powierzono realizacj  

zadania, składa sprawozdanie z wykonania zadania okre lonego w umowie w 30 dni od dnia 

zako czenia jego realizacji. 

3. Organizacje pozarz dowe mog  z własnej inicjatywy w trybie art. 12 ustawy zło y  ofert     

realizacji zada  publicznych. 

3.1.     Gmina rozpatruje, celowo  zgłoszonej zadania publicznego, bior c pod uwag : stopie  w jakim 

wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, gwarancj  wysokiej jako ci wykonania 

danego zadania, dost pno  rodków finansowych na jego realizacj  oraz korzy ci wynikaj ce                 

z realizacji tego zadania przez organizacj  pozarz dow . 

3.2.     Wójt Gminy, w terminie nie przekraczaj cym 1 – go miesi ca od dnia wpłyni cia wniosku, rozpatruje 

celowo  realizacji danego zadania publicznego przez organizacje pozarz dowe                                 

i informuje o podj tym rozstrzygni ciu.  

3.3.      W przypadku stwierdzenia celowo ci realizacji zadania informuje składaj cego wniosek o trybie 

zlecenia zadania publicznego oraz o ewentualnym terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

4. Na wniosek organizacji pozarz dowej Wójt Gminy mo e zleci  realizacj  zadania publicznego                     

o charakterze lokalnym na zasadach okre lonych w art. 19a ustawy. 

4.1.       Na wniosek organizacji pozarz dowej Wójt mo e zleci  wykonanie realizacji zadania publicznego               

o charakterze  lokalnym lub regionalnym z pomini ciem otwartego konkursu ofert, je li spełnione s  

ł cznie nast puj ce warunki: 

a) wysoko  dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty          

10 000 zł, 

b) zadanie publiczne ma by  realizowane w okresie nie dłu szym ni  90 dni.  

4.2.      W terminie nie dłu szym ni  7 dni roboczych od dnia wpłyni cia oferty, organ wykonawczy 

jednostki samorz du terytorialnego zamieszcza ofert  na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji 

Publicznej; na tablicy ogłosze  w Urz dzie Gminy Bolesław oraz na stronie internetowej Gminy 

Bolesław. Ka dy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty mo e zgłosi  uwagi dotycz ce 

oferty. Po upływie terminu, na zgłaszanie uwag oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt niezwłocznie 

zawiera umow  o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 

publicznego. Oferta stanowi zał cznik do umowy. 
 

4.3. Ł czna kwota przekazana w sposób okre lony w art.19a ustawy tej samej organizacji w danym roku 

kalendarzowym nie mo e przekroczy  20 000 zł oraz ł czna kwota przekazana w trybie nie mo e 

przekroczy  20 % dotacji planowanych w roku bud etowym na realizacj  zada  publicznych przez 

organizacje pozarz dowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  

5. Zadanie publiczne mo e by  realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami 
wynikaj cymi z ustawy (art. 19b-19h) oraz odr bnej uchwały Rady Gminy Bolesław. 

6.       Powierzenie mo e nast pi  w innym trybie ni  udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, 

je eli dane zadanie mo na realizowa  efektywniej, w szczególno ci poprzez zakup usług na 

zasadach i w trybie okre lonych w przepisach  ustawy prawo  zamówie  publicznych. 

7. Dotacje nie mog  by  wykorzystane na: 

1) zakup nieruchomo ci,  

2) działalno  gospodarcz , 

3) działalno  polityczn , 

4) pokrycie zobowi za  powstałych przed dat  zawarcia umowy, 

5) realizacj  inwestycji, z wył czeniem inwestycji zwi zanych z bezpo redni  realizacj  zada  

publicznych, na które dotacja została przyznana, 

6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarz dowej, z wył czeniem bezpo rednich 

kosztów zwi zanych z realizacj  zadania publicznego, na które dotacja została przyznana. 

 

 

 



 

VIII. WYSOKO  RODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ  PROGRAMU 

             

              Gmina Bolesław współpracuje z organizacjami pozarz dowymi w ramach uchwalonego rocznego 

programu współpracy na rok 2015, przeznaczaj c rodki finansowe w wysoko ci okre lonej Uchwał  

Bud etow .  

 

Lp. Zadanie priorytetowe 

Zakładana minimalna 
kwota rodków 

przeznaczona na 
realizacj  zadania 

w tym w 
trybie 

otwartych 
konkursów 

1. 

 

Działalno ci  na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
1.000,00 1.0000,00 

2. 
Działalno ci  wspomagaj cej  rozwój wspólnot 

i społeczno ci lokalnych 
3.000,00 3.000,00 

3. Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej 5.000,00 5.000,00 

Razem: 9.000,00 9.000,00 

 

 

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

1. W terminie najpó niej  do dnia 30 kwietnia 2016 roku Wójt przedstawi Radzie sprawozdanie                      

z realizacji programu oraz opublikuje w BIP. 

2. Wska nikami efektywno ci programu b d  informacje dotycz ce w szczególno ci: 

a) wysoko  rodków finansowych przeznaczonych z bud etu Gminy na realizacj  zada  

publicznych na rzecz mieszka ców Gminy Bolesław. 

b) ł cznej wielko ci rodków finansowych zaanga owanych przez organizacje w realizacji 

poszczególnych zada  priorytetowych okre lonych w programie. 

Informacje okre lone w punktach a i b zostan  przedstawione na podstawie sprawozda  zło onych 

przez organizacje pozarz dowe po zako czeniu realizacji zadania oraz wyników kontroli (dokonanej 

przez upowa nionych przez Wójta pracowników) na zasadach okre lonych w ustawie. 

c) liczby organizacji, które zwróciły si  o wsparcie lub powierzenie realizacji zada  publicznych                                  

z rozró nieniem trybów okre lonych w ustawie i/lub niniejszym programie. 

d) liczby zło onych ofert realizacji zadania publicznego. 

e) liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego. 

f) liczby organizacji bior cych udział w konsultacjach, szkoleniach i innych przedsi wzi ciach 

przewidzianych w niniejszym programie.  

3. Na podstawie sprawozdania o którym mowa w pkt. 1 przygotowywany b dzie roczny program na 

nast pny rok bud etowy. 

4. Roczny Program Współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzaj cego jego okres 
obowi zywania, po przeprowadzeniu konsultacji jego tre ci z organizacjami pozarz dowymi.  

 

 

 

 

 

 



 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU 
KONSULTACJI 
 

Program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 utworzony został 

na bazie projektu, który został przekazany do konsultacji organizacjom pozarz dowym prowadz cym 

sw  działalno   na terenie Gminy Bolesław. Projekt programu został zamieszczony na tablicy ogłosze  

i na stronie internetowej Gminy oraz został zaprezentowany na spotkaniu konsultacyjnym 

zorganizowanym dla tych organizacji w pa dzierniku 2014 r.  

Uwagi i wnioski zainteresowane podmioty mogły składa  w formie pisemnej oraz ustnej równie  na 

wymienionym wy ej spotkaniu. 

 

 

 

 

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 
 
1. Komisja Konkursowa powoływana jest Zarz dzeniem Wójta Gminy Bolesław w celu opiniowania 

zło onych ofert. W skład Komisji wchodz  przedstawiciele organu wykonawczego jst oraz osoby 

reprezentuj ce organizacje pozarz dowe. 

 
2. Do członków Komisji konkursowych bior cych udział w opiniowaniu ofert stosuje si  przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks post powania administracyjnego (j.t. Dz. U. 

2013,poz.267 z pó niejszymi zmianami) dotycz ce wył czenia pracownika. 

 
3. Ka dy z członków Komisji konkursowej składa pisemne o wiadczenie o braku lub istnieniu 

powi za  z wnioskodawcami ofert w konkursie. W przypadku zło enia o wiadczenia o istnieniu 

powi za  z organizacj  składaj c  ofert  w konkursie członek komisji nie bierze udziału w ocenie 

oferty i dalszym post powaniu konkursowym dotycz cym danej oferty. 

 
4. Posiedzenia Komisji odbywa  si  b d  w siedzibie Urz du Gminy Bolesław  lub jednostki 

organizacyjnej Gminy Bolesław.  

 
5. Terminy posiedze  ustala przewodnicz cy Komisji.      

 
6. Komisja konkursowa mo e obradowa  w niepełnym składzie w liczbie minimum 4 osób, w tym 

obligatoryjnie przewodnicz cy i sekretarz Komisji oraz jeden przedstawiciel organizacji. 

 
7. Obsług  administracyjno-biurow  komisji konkursowych zapewnia Sekretarz Komisji Konkursowej. 

 
8. Podczas oceny ofert Komisje konkursowe kieruj  si  kryteriami oceny wskazanymi w ogłoszeniu 

otwartego konkursu ofert. 

 
9. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia mi dzy innymi: 

 
9.1.  mo liwo  realizacji zadania przez organizacje pozarz dowe, 
9.2.  przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania oraz uwzgl dnia wysoko  rodków publicznych przeznaczonych na 

realizacj  zadania, 

9.3.   proponowan  jako  wykonania zadania  i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja 

pozarz dowa  b dzie realizowała zadanie publiczne, 

9.4.    planowany przez podmiot udział rodków finansowych własnych lub/i rodków pochodz cych z 

innych ródeł na realizacj  zadania publicznego, 



9.5.   planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym wiadczenia wolontariuszy i prac  społeczn  

członków, 

9.6.   uwzgl dnia analiz  i ocen  realizacji zleconych zada  publicznych, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, bior c pod uwag  rzetelno  i terminowo  oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel rodków. 

10.      Podstawowym kryterium decyduj cym o udzieleniu przez Gmin  Bolesław dotacji na realizacj  

zadania publicznego jest działalno  organizacji pozarz dowej na rzecz mieszka ców Gminy 

Bolesław. 

11.     Ka da Komisja Konkursowa sporz dza protokół z post powania, który przedkłada Wójtowi 

Gminy celem zatwierdzenia wraz z wykazem organizacji, którym proponuje przyznanie rodków 

z bud etu Gminy zawieraj cym dane organizacji, nazw  zlecanego zadania, ocen  oferty oraz 

proponowan  kwot  dotacji. 

 



                                                                                                    Zał cznik nr 2 do  

                                                                                                                                                                           Zarz dzenie nr 0050/98/2014 

                                                                                                                                           Wójta Gminy Bolesław 
                                                                                                                                         z dnia 30.09.2014r.  

 

WÓJT  GMINY  BOLESŁAW  

OGŁASZA  KONSULTACJE 

zgodnie z uchwał  nr IV/17/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: okre lenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego 

 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz cych działalno ci statutowej tych organizacji 

 

1. Cel konsultacji: 

Poznanie opinii, wymiana pogl dów i nawi zanie współpracy pomi dzy przedstawicielami 
organizacji pozarz dowych a jednostk  samorz du terytorialnego prowadz ce do zaopiniowania 
i naniesienie ewentualnych uwag dotycz cych projektu aktu prawa miejscowego.  
 

2. Przedmiot konsultacji: 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław 
z  organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno  po ytku 
publicznego na 2015 rok. 

 

3. Forma konsultacji: 

3.1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz dowych w dniu 16.10.2014r.                     
w  Centrum Kultury w Bolesławiu  ul. Główna 55 o  godzinie 14.30. ...  

3.2. Pisemna z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem 
konsultowanego aktu na stronie internetowej Urz du Gminy Bolesław.  

3.3. Korespondencyjne informowanie o mo liwo ci składania opinii i uwag do projektu aktu 
b d cego przedmiotem konsultacji.   

 

4. Zakres konsultacji: 

Tre  projektu rocznego programu współpracy Gminy Bolesław wymieniony w pkt. 2 niniejszego 
ogłoszenia . 
 

5. Czas rozpocz cia i zako czenia konsultacji: 

od 06.10.2014r. do 28.10.2014r. 

Termin zgłaszania opinii i uwag: do dnia 28.10.2014r.  

 

6. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji: 

Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego i Komunikacji  
Urz d  Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58 
Tel. 32-6424501 Fax. 32-6424801 email: boleslaw@gminaboleslaw.pl  

 

 

 

 

 


