
                          Załącznik do Uchwały Nr  
         Rady Miasta Gminy Gąbin    
         z dnia  

 
 
Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2016r. 
 

Rozdział I 
Informacje Ogólne 

 

§ 1 
1. Program określa: 

1) cel główny; 
2) cele szczegółowe programu; 

3) zakres przedmiotowy; 
4) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
5)priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 
6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 
8) wysokość środków planowanych na realizację programu; 
9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
11) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert. 
§ 2 

1. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1. Mieście – rozumie się przez to Miasto i Gminę Gąbin; 
2. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin; 

3. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118); 
4.  Programie – rozumie się przez to Program współpracy Miasta i Gminy Gąbin z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.; 

5. Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 
6. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi;  
7. Zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania publiczne określone w przepisach 

art. 4 ustawy; 
8. Komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania 
złożonych ofert, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy; 

9. Dotacjach – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu  art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 

poz.885 z późn. zm.); 
10. Konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
11. Inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to złożenie przez mieszkańców Miasta i Gminy 

Gąbin, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji lub podmiotu, o którym mowa w 



art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, wniosku o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19b-19h ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
12. Klauzulach społecznych – rozumie się przez to wyjątki, zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 
29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w ogólnych regułach zamówień publicznych pozwalające 
zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę dodatkowe warunki 

przyczyniające się do realizacji celów społecznych; 
13. Małych Grantach – rozumie się przez to zlecenie na wniosek organizacji realizację 
zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 

14. Stronie Miasta i Gminy – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod 
adresem www.gabin.pl/; 

15. BIP – rozumie się przez to stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i 
Gminy Gąbin znajdującą się pod adresem: bip.gabin.pl/; 

 

§ 3 
1. Celem głównym programu jest budowanie dialogu społecznego i partnerskich relacji 

między samorządem a zorganizowanymi  grupami mieszkańców, które pozwolą na 
zaspokojenie ich potrzeb oraz przyczynia się do skutecznego i efektywnego rozwiązywania 
problemów lokalnych, poprzez aktywność obywatelską, oraz włączenie sektora 

pozarządowego w realizację zadań priorytetowych Miasta i Gminy Gąbin na rzecz 
społeczności lokalnej.  

2. Celami szczegółowymi programu są : 
1) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 
2) zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez wykorzystane potencjału organizacji 

pozarządowych. 
3) wzrost znaczenia organizacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 
4) udział organizacji przy tworzeniu prawa miejscowego; 

5) wspieranie rozwoju organizacji; 
6) przygotowanie i realizację projektów partnerskich zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 
712, z późn. zm.); 

7) zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami 
samorządu terytorialnego i organizacjami; 
8) efektywne i racjonalne wykorzystane środków publicznych. 

 
§ 4 

1.Obszar współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi obejmuje 
zadania własne gminy mieszczące się w katalogu zadań, określonych w ustawie. 
2. Współpraca Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami ma charakter finansowy i 

pozafinansowy. 
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: suwerenności stron  

(organy samorządu współpracują z organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz 
umożliwiają realizację zadań publicznych respektując jednocześnie prawo tych organizacji 
do odrębności i suwerenności), partnerstwa (samorząd traktuje organizacje pozarządowe, 

jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu 
sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych), pomocniczości (samorząd 

http://www.gabin.pl/
http://bip.gabin.pl/


wspiera działalność organizacji i umożliwia realizację zadań publicznych respektując 
jednocześnie prawo tych organizacji do odrębności i suwerenności), efektywności 

(samorząd dokonuje wyboru najbardziej efektywnych sposobów realizacji zadań 
publicznych przez organizacje i jednocześnie oczekują od organizacji sporządzania ofert 
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji 

powierzonych zadań oraz wywiązywania się z obowiązków rozliczania finansowego i 
sprawozdawczości), uczciwej konkurencji (wszystkie organizacje pozarządowe traktowane 

są równorzędnie przy realizacji zadań publicznych), jawności ( działania samorządu są 
jawne) i legalności (wszelkie działania samorządu i organizacji pozarządowych odbywają 
się z poszanowaniem przepisów prawa). 

§ 5 
Program będzie realizowany w roku 2016. 

 
Rozdział II 

Podmioty współpracy 

 
§ 6 

1. Organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do 
terytorialnego działania Miasta, w zakresie odpowiadającym mu zadaniom. 
2. Burmistrz, w zakresie: 

 1) podejmowanie decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami; 
 2) delegowanie pracowników do wykonywania działań w ramach tej współpracy; 

 3) dysponowania środkami w ramach budżetu miasta; 
 4) ogłaszania konkursów ofert i ustalania składu komisji konkursowej; 
 5) zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom, z pominięciem konkursu 

 (”Mały Grant”) oraz realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej; 
 6) zlecania kontroli realizacji powierzonych zadań publicznych i ustalania  składu 

 zespołu kontrolującego. 
3. Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych: 

 1) organizowanie prac komisji konkursowych rozpatrujących oferty; 
 2) publikowanie wyników konkursu; 
 3) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu; 

 4) aktualizacji wykazu organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 
 odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta – w pierwszym kwartale 

 roku; 
 5) sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach; 
 6) przygotowanie i publikacja ogłoszeń o konkursach na realizację zadań 

 publicznych’ 
 7) kontroli i oceny sprawozdań z realizacji zadania publicznego pod kątem 

 merytorycznym’ 
 8) współpracy pozafinansowej przy realizacji zadania publicznego oraz zadań 
 statutowych. 

4. Referat Finansowy w zakresie. 
 1) kontroli realizacji zadania, efektywności oraz jakości i rzetelności wykonania 

 zadania wspólnie z Pełnomocnikiem ds. NGO merytorycznie odpowiedzialnym za 
 zadanie publiczne; 
 2) kontroli prawidłowości i celowości wydatkowania przez organizacje dotacji na 

 realizację zadań publicznych oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji. 
 

 
 



 
Rozdział III 

Zasady finansowej współpracy z organizacjami  
 

§ 7 

1. Burmistrz może zawierać z organizacjami umowy na wykonanie zadań publicznych na 
czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. 

a. Priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta i Gminy Gąbin w 
2016r. z organizacjami określone są w następujących dokumentach: 

 Programie rozwoju sportu w Mieście i Gminie Gąbin na lata 2014-2016. 

 Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i 
Gminy Gąbin. 

 Miejsko Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
 Programie Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie. 

 Programie Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z Organizacjami Pozarządowymi 
na lata 2012-2017. 

 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2008-2015. 
b. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin może powierzyć wykonanie zadania publicznego 

wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania, bądź wesprzeć wykonanie zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji. W jednym i drugim przypadku przekazanie 
dotacji odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. 

c. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin może na wniosek organizacji z pominięciem 
konkursu ofert zlecić wykonanie zadania publicznego w myśl zasady „Małych 
Grantów” (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 40/2013 z dnia 2 

września 2013r.) 
 Wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza 10 tys. złotych 

i w ciągu roku nie może być wyższa niż 20 tys. złotych. 
 Realizacja zadania publicznego ma nastąpić w okresie nie dłuższym niż 90 

dni. 
d. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin może oddać w najem na preferencyjnych 

warunkach należących do Miasta nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na 

rzecz mieszkańców. 
e. Powierzenie wykonania zadań publicznych może nastąpić w myśl tzw. Klauzul 

 społecznych, jeśli dane zadanie można wykonać efektywniej, w szczególności 
 poprzez zakup usług od organizacji, prowadzących działalność gospodarczą lub 
 odpłatną działalność statutową, na zasadach i w trypie określonych w ustawie z dnia 

 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
 z pózn, zm.) przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności 

 opodatkowania.  
f. Miasto i Gmina może zawierać umowy partnerskie z organizacjami w celu wspólnej 
 realizacji projektów finansowych ze środków pozabudżetowych (środki UE, 

 administracji centralnej i in.), z uwzględnieniem trybu wyboru partnera , o którym 
 mowa w art. 2a ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 

 polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). W przypadku kiedy 
 organizacja sama wystąpi z prośbą o utworzenia partnerstwa nie stosuje się ww. 
 trybu. 

g. Powierzenie oraz wspieranie zadań publicznych, może nastąpić w myśl ustawy z 
 dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009r. Nr 19, 

 poz. 100, z późn. zm.) 



h. Mieszkańcy, którzy uznają, że w Mieście i Gminie Gąbin potrzebna jest konkretna 
 inwestycja mogą sami bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej złożyć 

 wniosek o realizację zadania, które może być realizowane poprzez inicjatywę 
 lokalną, tj.: 

 Budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, 

obiektów zabytkowych stanowiących własność JST. 
 Działalność charytatywną. 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej. 
 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, kultury, sztuki. 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 
 Edukacja, oświata, wychowanie. 

 Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym 
zieleni, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

i. Mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł konkretnego przedsięwzięcia ale również 

 deklarują współudział w jego realizacji.(praca społeczna, świadczenia pieniężne lub 
 rzeczowe, np. wpłaty na rzecz realizacji zadania bądź dokumentacja budowlana 

 wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie, nagrody w konkursie 
 podczas festynu, i in.). Przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje 
 mieszkańcom, bądź organizacjom pieniędzy lecz wspiera ich w inny sposób (np. 

 sam dokonuje płatności na postawie przedstawionych dokumentów księgowych).  
 

§ 8 
1. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na zakup 
gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną, finansowanie kosztów 

realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie 
zaległości i zobowiązań. 

2. Jedno zadanie powinno być finansowane lub dofinansowywane jedynie ze środków 
przeznaczonych na jeden konkurs. 

3. Wnioski składane poza procedurą konkursową powinny spełniać wszystkie wymogi 
formalne przewidziane dla wymogów konkursowych. 
 

§ 9 
Do priorytetowych zadań na 2016r. należą: 

 
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 
 1). prowadzenie zajęć treningowych. 
 2) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych; 
 3) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego; 
 4) organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
 ponad lokalnym i europejskim. 
2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
 1) realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 2) pomoc dzieciom, wychowującym się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu. 
3. W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego: 

 1)organizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniami historycznymi i kultywowaniem 
pamięci o nich. 

4.Burmistrz na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na podstawie wniosków 
organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na 
ich realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w 
art. 4 ust. 1 ustawy. 
 



 
 

Rozdział III 
Zasady pozafinansowej współpracy z organizacjami 

 

§ 10 
1. Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w 

szczególności w formach:  
 a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 
 b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

 miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
 c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

 d) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sal itp., na organizację 
 konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych; 
 e) pomocy rzeczowej w zakresie korzystania z kserokopiarki, faxu, telefonu, 

 internetu; 
 f) udzielenia pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż   

 budżet Miasta i Gminy; 
 g) działania na rzecz wzmocnienia organizacji poprzez organizowanie szkoleń,  
 konferencji, konsultacji, doradztwa; 

 h)prowadzenie  mapy aktywności; 
 i) prowadzenie wyodrębnionej podstrony internetowej przeznaczonej dla organizacji

 pozarządowych; 
 j)tworzenie partnerstw i wspieranie inicjatyw lokalnych. 
2. W celu sprawnej koordynacji współpracy Miasta i Gminy z organizacjami oraz wymiany 

informacji Pełnomocnik może w porozumieniu z Burmistrzem zwołać spotkanie 
pracowników Urzędu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

3. Za kontakty Burmistrza z organizacjami odpowiada Pełnomocnik w zakresie udzielonego 
pełnomocnictwa przez Burmistrza. 

4. Burmistrz może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone 
przez organizacje. 
5. Pełnomocnik w porozumieniu i z pomocą  odpowiednich komórek organizacyjnych 

Urzędu dba, aby zamieszczone były na bieżąco na stronie internetowej informacje 
dotyczące organizacji i współpracy tych organizacji z Urzędem. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy może przyznać organizacjom lub ich przedstawicielom 
wyróżnienia za wybitne osiągnięcia dla Miasta i jego mieszkańców. 
7.Przystępując do tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów 

wpływających na współpracę organizacji z Miastem, Miasto zaprasza do współpracy, w 
zależności od zasięgu  rangi danego dokumentu. 

8. Miasto i Gmina Gąbin w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-
promocyjnych zamieszcza w miarę możliwości informacje o organizacjach. 
9. Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane 

są do informowania o akcie finansowania zadania przez Miasto i Gminę. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Rozdział IV 
Wysokość środków planowanych na realizację programu w 2016 r. 

 

§ 10 
1Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy wynosi 

270.000,00 zł, w tym: 
a) Na Konkurs ofert w ramach działania, pn. „Upowszechnianie Kultury fizycznej w 

Mieście i Gminie Gąbin” zaplanowano kwotę 190.000,00 zł. 

b) Na realizacje zadań w trybie „Małych Grantów” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. 
c) Na Konkurs ofert w ramach działania, pn „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi a w szczególności pomocy dzieciom dotkniętym 
problemem alkoholizmu” zaplanowano kwotę50.000,00 zł. 

d) Ostateczna wysokość środków finansowych o których mowa w § 10 zostanie 

określona na podstawie przyjętej uchwały budżetowej na 2016r. 
 

Rozdział V 
Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 11 
1. Realizacja programu podlega ocenie a jego bieżącym monitoringiem zajmuje się 

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych wraz z właściwymi merytorycznie komórkami 
organizacyjnymi urzędu. 
2. Ocena dokonywana jest według następujących mierników: 

 a) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert; 
 b)liczba ofert złożonych w konkursach; 

 c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 
 d) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym; 

 e) łączna kwota dotacji nie wykorzystanych przez organizacje pozarządowe i 
 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 
 f) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji; 

 g) liczba wolontariuszy zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań 
 publicznych; 

 h) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
 publicznych zleconych w drodze konkursów ofert; 
 i) liczba form współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze 

 pozafinansowym. 
3. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu, które przygotowuje Pełnomocnik do 

dnia 31 maja 2016r. i przedkłada je Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin, dokonuje się 
oceny stanu współpracy organizacji z Miastem i Gminą w zakresie realizacji projektów oraz 
oceny uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Rozdział VI 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 
 

§ 12 
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert. 

2. Formalna i merytoryczna ocena odbywa się na podstawie karty oceny, stanowiącej 
załącznik do Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z Organizacjami Pozarządowymi 

na lata 2012-2017. 
3. Oceny formalnej oferty dokonują pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie- 3 osoby, wraz z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych jeśli organizacje wyznaczą takie osoby w ilości: dwóch przedstawicieli 
NGO. 

4. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia. 
5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić: 

a) Przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez komisję 

konkursową. 
b) Osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów. 

6. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy; 
 a) Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej, 
 b) Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy wyniki oceny ofert 

 w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie. 

8. Komisja konkursowa w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

9. Oferty niespełniające warunków realizacji zadania wskazanych w ogłoszeniu nie 
podlegają dalszej ocenie. 
10. Członkowie komisji konkursowej podczas oceny ofert: 

  a) oceniają możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację 
 pozarządową; 

  b) oceniają przedstawioną kalkulację kosztów; 
 c) oceniają przedstawioną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 
 udziale których organizacja pozarządowa będzie realizowała zadanie; 

 d) uwzględniają planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych 
 lub  środków pochodzących z innych źródeł; 

 e)uwzględniają planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, 
 osobowy; 
 f) uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku 

 organizacji  pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone 
 zadania publiczne; 

 g) ocena dokonywana jest na formularzach oceny ofert stanowiących załącznik Nr 2 
 do wieloletniego programu współpracy. 
11. Komisja proponuje podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 

pomiędzy poszczególne oferty, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny. 
12. Na podstawie dokonanej oceny komisja sporządza sprawozdanie z oceny ofert według 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do programu współpracy z organizacjami Miasta i 
Gminy Gąbin na lata 2012-2017 i przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy. 



13. Ostatecznego wyboru ofert, wraz z podjęciem decyzji o wysokości przyznanej dotacji, 
dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy. 

14. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 
15. Posiedzenia komisji konkursowej są protokółowane. 
16. Obsługę organizacyjną komisji konkursowej zapewniają pracownicy Referatu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy. 
17. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 

w Biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, 
na stronie internetowej Miasta poświęconej organizacjom pozarządowym. 
 

§ 13 
1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert podawane jest niezwłocznie do publicznej 

wiadomości przez zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Gąbin, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i 
Gminy. 

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert sporządza się według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 4 do Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z 

Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017. 
3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 
4. Z oferentem który wygrał konkurs sporządzana jest pisemna umowa na realizację 

zadania publicznego. 
5. Datowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego w ciągu 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. 
 

Rozdział VII 
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji w 2015 roku. 

 

§ 14 
1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2. Uchwała w sprawie programu uwzględnia wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie 
z postanowieniami w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Uchwale Rady Miasta i 

Gminy Gąbin Nr 258/XXXVII/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 2, zostanie 
zamieszczone na stronie BIP. 
4. Pełnomocnik przekazał projekt programu do parafowania Prawnikowi, a następnie 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
5. Ostateczny projekt programu współpracy Burmistrz Miasta i Gminy przekazał Radzie 

Miasta i Gminy. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 

§ 15 
1. Realizacja programu w części dotyczącej współpracy finansowej odbywać się będzie za 
pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu. W części dotyczącej współpracy 

pozafinansowej program jest realizowany przez Pełnomocnika przy współpracy z 
komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi. 

2 Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Pełnomocnik we współpracy z 
komórkami organizacyjnymi Urzędu. 



3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje 
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej 

współpracy Miasta z organizacjami. 
4. Pełnomocnik we współpracy w komórkami organizacyjnymi Urzędu przygotowuje roczne 
sprawozdanie z realizacji programu. 

5. Burmistrz przedkłada sprawozdanie z realizacji programu Radzie Miasta i Gminy Gąbin 
nie później niż do 31 maja 2016 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone jest na stronie internetowej oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 
          Opracował: 

  Magdalena Osipowicz-Kansy 

  Inspektor-Pełnomocnik Burmistrza ds.  

  współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 
 
 

  
 

 
 


