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Zalacznik Nr 1 
do Zarzadzenia Nr 50/2015 
Wójta Gminy Ulan-Majorat 
z dnia 5 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pózn. zm.), w zwiazku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pózn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

Uchwala sie Program wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzadowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  nia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci 
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pózn. zm.), na rok 2016, 
stanowiacy zalacznik do uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

/Projekt/

Uchwala Nr ……….

Rady Gminy
Ulan-Majorat

z dnia ……….. r.

w sprawie Programu wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami 
pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                       
o dzialalnosc pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

§ 1

§ 2

§ 3
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Zalacznik do uchwaly Nr ………………..

Rady Gminy Ulan-Majorat

z dnia ……………..

PROJEKT

PROGRAM WSPÓLPRACY GMINY ULAN-MAJORAT Z ORGANIZACJAMI

POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY O DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, 

NA ROK 2016

Ulan-Majorat, listopad 2015 r.
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W s t e p

Program Wspólpracy okresla obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadan                     

i wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzadowymi. Wskazuje priorytety oraz 

rodzaj udzielanego przez gmine wsparcia organizacjom pozarzadowym, które beda realizowane

na podstawie partnerskich relacji.

Obszar aktywnosci organizacji pozarzadowych oraz innych podmiotów prowadzacych 

dzialalnosc pozytku publicznego odzwierciedla potrzeby spolecznosci lokalnej, a utworzony 

program umozliwia rozwiniecie zakresu dzialan organizacji, zapewni im wsparcie,                               

które jest podstawa do realizacji podejmowanych dzialan. Przyczyni sie to do poprawy jakosci 

zycia mieszkanców Gminy Ulan-Majorat oraz do lepszego rozpoznawania i zaspokajania,                       

w skuteczny i efektywny sposób, potrzeb spolecznych.

Waznym elementem wspólpracy jest wzajemne pozyskiwanie informacji, opinii i uwag 

w zakresie podejmowanych przedsiewziec. Program wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi

staje sie kluczowym instrumentem tworzacym warunki do wzajemnego czerpania z doswiadczen 

lat poprzednich, co pozwoli na zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci dzialan zwiazanych               

z realizacja zadan publicznych.

Tresc niniejszego dokumentu zostala wypracowana w oparciu o wzajemna wspólprace

realizowana na podstawie obowiazujacych w ostatnich okresach programach.
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§ 1
Definicje

Ustaw ie -

Uchw ale

Programie

Dotacj i 

Dzialalnosci pozytku publicznego –

Organizacj i Pozarzadow ej

Otw artym konkursie ofert 

Trybie pozakonkursow ym

Srodkach Publicznych

Gminie

Urzedzie

Stronie internetow ej Gminy

§ 2
Cel glów ny i cele szczególow e programu

Celem glów nym

Celami szczególow ymi

Ilekroc w Programie Wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z Organizacjami Pozarzadowymi           

i innymi Podmiotami mowa jest o:

1) rozumie sie przez to ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pózn. zm.);

2) – rozumie sie przez to uchwale Rady Gminy Ulan-Majorat w sprawie ustalenia 

programu wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzadowymi i innymi 

podmiotami na rok 2016, podjeta na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy;

3) - rozumie sie przez to Roczny Program Wspólpracy Gminy Ulan-Majorat

z Organizacjami Pozarzadowymi i innymi Podmiotami stanowiacy zalacznik do uchwaly;

4) - rozumie sie przez to dotacje w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

5) nalezy przez to rozumiec dzialalnosc okreslona                

w art. 3 ust.1 ustawy,

6) - rozumie sie przez to organizacje w rozumieniu art. 3   t. 2 

ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

7) – rozumie sie przez to konkurs, o którym mowa w art. 11  ust. 2 

oraz art. 13 ustawy;

8) – nalezy przez to rozumiec tryb zlecania realizacji zadan 

publicznych organizacjom pozarzadowym z pominieciem otwartego konkursu ofert, okreslony         

w art. 19a ustawy;

9) - rozumie sie przez to srodki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

10) - rozumie sie przez to Gmine Ulan-Majorat;

11) - rozumie sie przez to Urzad Gminy Ulan-Majorat;

12) – rozumie sie przez to adres internetowy www.ulanmajorat.pl.

 Programu jest ksztaltowanie partnerstwa oraz wypracowanie wspólnych 
mechanizmów sluzacych efektywnemu i skutecznemu diagnozowaniu, a nastepnie 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkanców Gminy Ulan-Majorat. 

 sluzacymi osiagnieciu zalozenia glównego jest: 

1. Podejmowanie i inicjowanie róznorodnych form wspóldzialania z organizacjami 
pozarzadowymi oraz okreslenie zadan publicznych, które umozliwia dokladniejsze 
zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkanców Gminy;

2. Tworzenie dogodnych warunków do zwiekszania aktywnosci        nej w zakresie realizacji 
okreslonych zadan publicznych;

1.

2.
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3. Wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzadowych do realizacji zadan, a takze pelniejsze 
wykorzystanie ich mozliwosci kadrowych i rzeczowych;

4. Podnoszenie standardów realizacji zadan przez organizacje poprzez pelna wspólprace                   
i wsparcie organów Gminy;

5. Promowanie idei spoleczenstwa obywatelskiego oraz dazenie do wywolywania potrzeby 
spolecznej dotyczacej partycypacji mieszkanców w podejmowanych inicjatywach, 
zmierzajacej do ciaglej poprawy jakosci ich zycia;

6. Wsparcie Gminy dla podejmowanych przez organizacje pozarzadowe nowych inicjatyw             
i wykorzystywanie wszelkich dostepnych procedur sluzacych ich skutecznej realizacji;

7. Analizowanie i ocenianie rezultatów wspólpracy oraz realizowanie dzialan usprawniajacych.

Gmina Ulan-Majorat zamierza wspólpracowac z organizacjami pozarzadowymi   oparciu                     
o nastepujace zasady:

1) – polegajaca na równym traktowaniu organizacji jako partnerów,                  
którzy odgrywaja istotna role w identyfikowaniu i definiowaniu problemów spolecznych oraz 
okresleniu sposobów ich rozwiazywania;

2) – opiera sie na zalozeniu poszanowania wzajemnej 
odrebnosci i nieingerowania w sprawy wewnetrzne, a takze wykorzystania swojego potencjalu 
do realizacji wspólnych zadan publicznych. To wsparcie dla dzialalnosci organizacji oraz
umozliwienie realizacji zadan publicznych na zasadach i w formie okreslonej w ustawie. 
Pomaga w osiagnieciu relacji pomiedzy Gmina a organizacjami, które umozliwia jak 
najbardziej efektywna realizacje zamierzonych zadan;

3) – zaklada wybór optymalnego sposobu wykorzystania srodków publicznych               
w oparciu o celowosc, zasadnosc i kalkulacje kosztów proponowanego zadania, biorac pod 
uwage zakladane efekty uzyskane po zrealizowaniu przedsiewziecia. Polega na wspólnej 
dbalosci o osiagniecie zamierzonych celów; 

4) – opiera sie na obowiazku Gminy informowania organizacji o zamiarach,            
celach i srodkach przeznaczonych na realizacje zadan publicznych okreslonych                        
w Programie. Podejmowane czynnosci powinny byc powszechnie wiadome i dostepne,             
a takze jasne i zrozumiale w zakresie zastosowanych zasad, procedur i wyboru realizatorów 
zadan publicznych. 

5) w oparciu o zalozenia konkurs ofert polega na równorzednym 
traktowaniu wszystkich organizacji ubiegajacych sie o realizacje danego zadania publicznego. 

Przedmiotowy zakres wspólpracy Gminy z organizacjami pozarzadowymi dotyczy 
realizacji zadan publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadajacym zadaniom wlasnym gminy wynikajacym 
z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym oraz innych ustaw. Przedmiot
wspólpracy okresla wspólne wykonywanie zadan publicznych w celu zaspokajania potrzeb 
spolecznych. Jest to proces wieloetapowy, na który skladaja sie nastepujace dzialania: 

§ 3
Zasady w spólpracy

partnerstw a 

pomocniczosci i suw erennosci stron 

efektyw nosci 

jaw nosci 

uczciw ej konkurencj i –

§ 4
Zakres Przedmiotow y
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1) zdefiniowanie istniejacych potrzeb spolecznych mieszkanców Gminy oraz podejmowanie 
dzialan zmierzajacych do ich rozwiazania;

2) wsparcie finansowe i pozafinansowe udzielane przez Gmine w celu realizacji dzialan przez 
organizacje pozarzadowe;

3) podejmowanie obustronnych inicjatyw dla rozwoju wspólpracy Gminy i organizacji 
pozarzadowych w celu zaspokajania istniejacych potrzeb mieszkanców Gminy;

4) wspólne dazenie do podwyzszenia stopnia skutecznosci wspólpracy i rozwoju jej form.

W 2016r. Gmina Ulan-Majorat planuje wspólpracowac z organizacjami pozarzadowymi                  
w formie finansowej i pozafinansowej.

Zlecanie organizacjom pozarzadowym realizacji zadan pu licznych polegac bedzie
przede wszystkim na: 

1) udzieleniu dotacji finansowych organizacjom pozarzadowym w trybie otwartego konkursu 
ofert na zasadach okreslonych w ustawie, w formie:

- powierzania wykonywania zadan publicznych, lub

- wspierania wykonywania tych zadan.

2) przekazaniu srodków finansowych organizacjom pozarzadowym na realizacje zadan 
publicznych z pominieciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy.

Wspólpraca pozafinansowa realizowana moze byc miedzy innymi poprzez:

1) doradztwo i udzielanie przez Gmine pomocy merytorycznej organizacjom pozarzadowym;

2) organizacje lub wspóludzial organów samorzadu Gminy Ulan-Majorat w przeprowadzeniu 
szkolen, w tym: z zakresu funduszy unijnych, konferenc    forum wymiany doswiadczen,               
w celu podniesienia sprawnosci funkcjonowania organizacji;

3) aktualizacje strony internetowej Gminy w zakresie informacji dotyczacych organizacji 
pozarzadowych z terenu Gminy;

4) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarzadowym wspólpracujacym z samorzadem,                        
które ubiegaja sie o dofinansowanie z innych zródel;

5) konsultowanie z organizacjami pozarzadowymi aktów prawa miejscowego na zasadach 
okreslonych w uchwale Nr III/6/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 roku w 
sprawie okreslenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarzadowymi projektów aktów prawa miejscowego w dzie   nach dotyczacych 
dzialalnosci statutowej tych organizacji;

6) udzial przedstawicieli organizacji pozarzadowych w pracach komisji konkursowych celem 
opiniowania ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert (z wylaczeniem osób wskazanych 
przez organizacje pozarzadowe biorace udzial w konkursie);

7) cykliczne spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami sektora pozarzadowego                  
i innymi zainteresowanymi, majace na celu wymiane pogladów dotyczacych najwazniejszych 
aspektów funkcjonowania organizacji pozarzadowych oraz rozwój form wspólpracy;

8) tworzenie wspólnych zespolów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych                 
z przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz przedstawicieli Gminy;

9) obejmowanie patronatem przez wladze Gminy projektów i  nicjatyw realizowanych             
przez organizacje pozarzadowe;

§ 5
Formy w spólpracy



7

10) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze srodków zewnetrznych.

Do priorytetowych obszarów wspólpracy naleza zadania z zakresu:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- prowadzenie dzialalnosci kulturalnej i wychowawczej zwiazanej z historia gminy,

- prowadzenie dzialalnosci aktywizujacej mieszkanców, w   m organizowanie imprez 

okolicznosciowych, majacych na celu rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej, 

kulturowej.
2.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- wspóldzialanie z klubami i organizacjami sportowymi, które prowadza dzialalnosc 

szkoleniowa,

- udzial w rozgrywkach ligowych i turniejach,

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu na poziomie gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim.

„Program wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2016” - obowiazuje               
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. Podmiotami realizujacymi program sa:

1) Rada Gminy Ulan-Majorat w zakresie kreowania kierunków wspólpracy gminy                      
z organizacjami oraz okreslenia wysokosci srodków przeznaczonych na dofinansowanie 
zadan realizowanych przez organizacje.

2) Wójt Gminy Ulan-Majorat w zakresie realizacji rocznego programu wspólpracy jako organ 
wykonawczy, a w szczególnosci poprzez:

a) oglaszanie otwartych konkursów ofert na realizacje zadan publicznych Gminy Ulan-
Majorat oraz powolywanie Komisji Konkursowych,

b) wybieranie najkorzystniejszych ofert realizacji zadan publicznyc  na podstawie 
rekomendacji Komisji Konkursowych.

3) Organizacje pozarzadowe w zakresie odpowiadajacym dzialaniom gminy.

2. Wójt Gminy Ulan-Majorat realizuje program wspólpracy przy pomocy pracowników Urzedu 
Gminy, którzy w jego imieniu podejmuja dzialania w obszarze:

§ 6
Priorytetow e zadania publiczne

§ 7
Okres realizacj i zadan w  ramach programu

§ 8
Sposób realizacj i programu 
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1) przygotowania i prowadzenia konkursów ofert dla organizacji na realizacje zadan 
publicznych ze srodków Gminy,

2) rozliczania organizacji z merytorycznego i finansowego wykonania zadan publicznych,

3) kontroli nad realizacja zadan publicznych wykonywanych przez organizacje pozarzadowe,

4) podejmowania i prowadzenia biezacej wspólpracy z organizacjami prowadzacymi 
dzialalnosc pozytku publicznego.

Na realizacje programu planuje sie przeznaczyc kwote w wysokosci 110 000,00 zl, która 
znajdzie swoje pokrycie w projekcie Uchwaly Budzetowej Gminy Ulan-Majorat na rok 2016.

Wójt Gminy Ulan-Majorat przedlozy Radzie Gminy Ulan-Majorat w terminie do dnia                
30 kwietnia 2017 roku sprawozdanie z realizacji programu oraz opublikuje jego tresc w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Sprawozdanie zawierac bedzie informacje na temat efektywnosci realizacji 
programu opartej w szczególnosci o analize nastepujacych wskazników: 

1) liczba ofert zlozonych przez organizacje pozarzadowe n  realizacje zadan publicznych,         
z wyszczególnieniem ofert zlozonych w drodze otwartych konkursów ofert i w trybie 
pozakonkursowym;

2) liczbe organizacji pozarzadowych, z którymi zawarto umowy na realizacje zadania 
publicznego;

3) liczba organizacji pozarzadowych, którym zlecono realizacje zadan publicznych;

4) liczbe zadan, których realizacje zlecono organizacjom pozarzadowym;

5) wysokosc srodków finansowych przekazanych organizacjom pozarzadowym                      
z budzetu Gminy na realizacje zadan publicznych;

6) udzial srodków wlasnych organizacji pozarzadowych w realizacji zadan publicznych 
zleconych w drodze otwartych konkursów ofert;

7) liczbe form wspólpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarzadowymi.

1. Projekt programu wspólpracy na 2016 rok powstal na bazie programu wspólpracy              
na 2015 rok oraz w oparciu o doswiadczenia jego realizacji w latach ubieglych.

2. Projekt programu zostal skonsultowany z organizacjami pozarzadowymi w sposób 
okreslony w uchwale Nr III/6/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 roku                     
w sprawie okreslenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 148, poz. 2438).

3. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy. 

§ 9
Wysokosc srodków  planow anych na realizacje programu 

§ 10
Sposób oceny realizacj i programu 

§ 11
Informacja o sposobie tw orzenia programu oraz o przebi    konsultacj i
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4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji jest zamieszczone na stronie internetowej 
Gminy (zalacznikiem do sprawozdania sa ewentualne uwagi i propozycje do Programu 
przekazane przez przedstawicieli organizacji pozarzadowych).

1. Komisje konkursowe powolywane sa zarzadzeniami Wójta Gminy Ulan-Majorat. W sklad 
komisji wchodza przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje 
pozarzadowe,  z wylaczeniem osób wskazanych przez orga     je pozarzadowe biorace 
udzial w konkursie. 

2. Komisja konkursowa moze dzialac bez udzialu osób wskazanych przez organizacje 
pozarzadowe, jezeli:

1)   zadna organizacja nie wskaze osób do skladu komisji konkursowej lub

2)   wskazane osoby nie wezma udzialu w pracach komisji kon ursowej, lub

3)   wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby p      ja wylaczeniu                    
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

4. W pracach komisji konkursowej moga uczestniczyc takze, z glosem doradczym, osoby 
posiadajace specjalistyczna wiedze w dziedzinie obejmu    j zakres zadan publicznych, 
których konkurs dotyczy.

5. W ocenie oferty nie moze brac udzialu osoba, której powiazania ze skladajacym                           
ja podmiotem moga budzic zastrzezenia co do jej bezstronnosci.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknietych, bez udzialu oferentów.

7. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia glosów,                  
w obecnosci co najmniej polowy pelnego skladu. W przypadku równej liczby glosów decyduje 
glos Przewodniczacego komisji.

8. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodplatne.

9. Do zadan komisji nalezy: 

1) ocena formalna  zlozonych wniosków,

2) ocena merytoryczna ofert spelniajacych kryteria formal   zgodnie z dyspozycja art. 15 
ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego                                  
i o wolontariacie, w oparciu o kryteria ustalone przez Wójta Gminy Ulan-Majorat i podane 
do publicznej wiadomosci w ogloszeniu konkursowym. 

3) sporzadzenie protokolu z pracy komisji zawierajacego propozycje podzialu srodków 
finansowych wraz z uzasadnieniem, 

4) przygotowanie projektu ogloszenia wyników otwartego konkurs  ofert i przedstawienie           
go Wójtowi. 

10. Przeprowadzona przez komisje konkursowa ocena ofert, propozycja rozstrzygniecia konkursu 
i proponowane wysokosci dotacji zostana przedstawione Wójtowi Gminy do akceptacji.

11. Informacja o wynikach konkursu oraz o kwotach przyznanych dotacji zostanie podana                  
do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy, 
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, a takze w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Kazdy, w terminie 30 dni od dnia ogloszenia wyników konkursu, moze zadac uzasadnienia 
wyboru lub odrzucenia oferty.

§ 12
Tryb pow olyw ania i zasady dzialania komisj i konkursow ych do opiniow ania ofert                         

w otw artych konkursach ofert
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12. Dotacja moze zostac przyznana organizacji pozarzadowej, która spelnia lacznie nastepujace 
warunki:

1) jest podmiotem, nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz nie dziala                    
dla osiagniecia zysku,

2) przedlozy podstawe prawna swojej dzialalnosci (wpis do rejestru sadowego, wzglednie 
inny dokument stanowiacy o podstawie dzialalnosci),

3) przedlozony projekt miesci sie w zakresie przedmiotowym wspólpracy okreslonej                         
w Programie,

4) przedlozony projekt miesci sie w zakresie dzialalnosci organizacji pozarzadowej 
skladajacej wniosek,

5) zlozy oferte kompletna i w wyznaczonym terminie.

1. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadan publicznych odbywa sie po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrebne przewiduja inny tryb zlecania. Wójt 
Gminy Ulan-Majorat w ciagu roku oglasza otwarte konkursy ofert. 

2. Warunkiem przystapienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnej z wzorem okreslonym                
w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej   dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego       umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zada    (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,                  
poz. 25). Oferte nalezy przygotowac wg zasad okreslonych regulaminem konkursowym, 
zatwierdzonym przez Wójta.

3.

Ogloszenie to powinno zawierac informacje o:

1. rodzaju zadania,

2. wysokosci srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania,

3. zasadach przyznawania dotacji,

4. terminach i warunkach realizacji zadania,

5. terminie skladania ofert,

6. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

7. zrealizowanych przez organ administracji publicznej w    u ogloszenia otwartego 
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i 
zwiazanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzglednieniem wysokosci dotacji 
przekazanych organizacjom pozarzadowym.

4. Przyznanie dotacji na realizacje zadania nastepuje na       wie pisemnej umowy zawartej 
pomiedzy Gmina a organizacja pozarzadowa, która bedzie realizatorem zadania.

5. Upowaznione osoby przez Wójta Gminy sprawuja nadzór oraz dokonuja kontroli i oceny 
realizacji zadania, a w szczególnosci:

1. stanu realizacji zadania,

2. efektywnosci, rzetelnosci i jakosci wykonania zadania,

§ 13
Otw arty konkurs ofert

Ogloszenie o konkursie 
jest zamieszczane na tablicy ogloszen Urzedu, na stron e internetow ej Gminy                   
i w  Biuletynie Informacj i Publicznej.

Otw arty konkurs ofert oglasza Wójt Gminy Ulan-Majorat z zastrzezeniem, ze termin                   
do skladania ofert nie moze byc krótszy niz 21 dni od dnia ukazania sie o loszenia. 
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3. prawidlowosci wykorzystania srodków publicznych otrzymanych na realizacje zadania,

4. prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

6. Organizacja pozarzadowa, która otrzymala dotacje jest           a do przedstawienia 
rozliczenia finansowego i merytorycznego (sprawozdanie z wykonania zadania publicznego)           
z jej wydatkowania. Sprawozdanie to powinno byc zgodne z wzorem okreslonym                          
w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej   dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U.                  
z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Termin skladania sprawozdania jest okreslony w umowie i nie moze 
przekroczyc 30 dni od dnia zakonczenia realizacji zadania.

1. Zgodnie z art. 12 ustawy Wójt Gminy rozpatruje celowosc realizacji przedstawionych zadan                      
i w ciagu 30 dni od daty zlozenia oferty informuje o podjetej decyzji. W przypadku stwierdzenia 
celowosci realizacji okreslonego zadania powiadamia skladajacego oferte o trybie zlecenia 
zadania publicznego w drodze konkursu ofert oraz o terminie ogloszenia otwartego konkursu 
ofert.

2. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o      j mowa w art. 14 ustawy, zlozonej 
przez organizacje pozarzadowe, Wójt Gminy uznajac celowosc realizacji tego zadania, moze 
zlecic organizacji pozarzadowej, z pominieciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spelniajacego lacznie nastepujace 
warunki:

1)   wysokosc dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
10.000 zl;

2)   zadanie publiczne ma byc realizowane w okresie nie dluzszym niz 90 dni.

Wójt Gminy uznajac celowosc realizacji zadania publicz     z pominieciem otwartego konkursu 
ofert stosuje przepisy art. 19a ustawy o pozytku publicznym i o wolontariacie. Warunkiem 
przyznania dotacji w takiej formie jest zabezpieczenie na ten cel srodków finansowych                      
w budzecie Gminy.

W zakresie nieuregulowanym w Programie do wspólpracy Gminy z organizacjami 
pozarzadowymi stosuje sie przepisy ustawy.

§ 14
Oferty na realizacje zadan publicznych z inicjatyw y organizacj i pozarzadow ych

§ 15
Postanow ienie koncow e
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Zalacznik Nr 2 
do Zarzadzenia Nr 50/2015 
Wójta Gminy Ulan-Majorat 
z dnia 5 listopada 2015 r.

.……………………………
(miejscowosc i data)

Przedmiot konsultacji: przyjecia programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz 
innymi podmiotami w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego na 2016 rok.

1. Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie oraz cele statutowe:

………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………

2. Dane teleadresowe organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy (adres 
do korespondencji, telefon, e-mail) ……………….........…...………………………………………

3. mie i nazwisko osoby zglaszajacej (status zglaszajacego w organizacji) (Telefon, e-mail) 
………………………………………….………………………..………………………………………

FORMULARZ KONSULTACJI

Lp. Aktualny zapis Proponow ane zmiany Uzasadnienie

1.

2.

3.

DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI

I
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