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UCHWALA NR 12ODOilIIIaOZI
RADY GMINY ZAWTDZ
z dnia I marca 2021roku

w sprawie : przyjgcia,,Programu Wsp6lpracy Gminy Zawid z z organizacjami
pozarz4dowymi na 202t rok".

Napodstawie afi.7 ust. I pkt. 19, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca

1990 roku o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 773,
1378) oraz art.5a ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz U. z
2020 r. poz. 1057)

Rada Gminy Zawidz uchwala, co nastgpuje:

$1

Przyjmuje sig ,rProgram wsp6lpracy Gminy Zawidz z organizacjami
pozarz4dowymi na202l rok", kt6ry stanowi zalqcznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

$2 "

Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Zawidz,

$3

Traci moc uchwala Nr 681XIY12019 Rady Gminy Zawidzz dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjgcia ,,Programu wsp6lpracy Gminy Zawidz z organizacjami
pozaruqdovYymi na rok 2020",

$4

Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego i wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.
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Zal4cznik Nr I
do Uchwaty Nr lz0l><)(llll2l

Rady Gminy Zawidz
z dnia 1 marca2021. r

Program wsp6lpracy
Gminy Zawidzzorganizacjami pozarzqdowymi na 2021 rok

I. Wstqp

Gmina Zawidzrealizuje swoje zadaniaprzy pomocy organizacjipozaruqdowych oraz
podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 pozytku publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia}4
kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po4rtku publicznego i wolontariacie (Dz.U .22020 poz. 1057 z drua
2020.06.18).

W celu zapewnienia jak najlepszych warunk6w do dzia\aruawf w organizacJi oraz okte6lenia zasadi
form wsp6lpracy opracowano ninief szy Program.

CELE PROGRAMU

Celem Ptogtamu Wspotprary Gminy Zautidz z Otganizaciami Pozatzqdowymi na tok202l

jest rczw6i spoteczno-ekonomiczny Gminy, poprawa jako6ci Lycia mieszkaic6w poptzez

prowadze nie wsp6lny ch dzialah z organizaci ami p o z atz 4dowymi.

II. Postanowienia og6lne
$1

Ilekrod w niniejszym programie jest mowa o:

1) gminie rozumie sig przez to Gming Zawidz,

2) radzie rozumie sigprzezto Radg Gminy Zawidz,

3) urzgdzie rozumie sig przez to Urz4d Gminy Zawidz,

4) w6jcie rozumie sigprzezto W6jta Gminy Zavadz,

5) sekretarzu rozumie sig przez to Sekretarza Gminy Zawidz,

6) skarbniku - rozumie sig przez to Skarbnika Gminy Zawidz,

7) oryanrzacji pozarz4dowej - rozumie sig przez to osobg prawnq lub jednostkg nie posiadajqcq

osobowoSci prawnej utworzone na podstawie przepis6w ustaw, w tym fundacje i

stowarzyszenie, nie bgd4ce jednostkq sektora finans6w publicznych, w rozumienie przepis6w

o finansach publicznych i nie dzialajqce w celu osiqgnigcia zysku,

8) podmiocie - rozumie sig przez to:

a) osobg prawrrq i jednostkg organizacyj nq dzialajqcq na podstawie przepis6w o



stosunku Paristwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku

Paristwa do innych koSciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych orazo gwarancjach

wolnoSci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie

dzialalnoSci po2ytku publicznego,

b) stowarzyszenie jednostek samorzqdu terytorialnego,

9) udziale Srodk6w wtasnyoh rozumie sig przez to Srodki finansowe nie pochodzqoa z

budZetu gminy przeznaczone na realizacjg zadonia, o kt6rego wsparcie finansowe

nie pochodzqce z budzetu gminy przeznaczone na realizacjg zadaria, o kt6rego

wsparcie finansowe organizacja pozarzqdowa lub podmiot ubiega sig,

l0) ustawie - rozumie sig przez to ustawg zdnia24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz,U. z 2020 poz. 1057 z dnia 2020.06.18).

$2
wsp6tpracz z otganizaciami pozanqdowymiw Gminie zawidz opiera sig na

nastgpuj4cych zasadach:

1) partnerstwa - organizaciom zapewnia sig uczestnictwo w ustalaniu zadai pubtcznych

wykonywanych puez gming oraz sposobu wykonywania tych z*daf. na r6wnych prawach na

zasrdzie dobtowolnoSci udzialu,

2) pomocniczo5ci - zgodnie z kt6t4 Gmina Zawidz prowadzi dzialalno66 powierzaj4c

orgatizacjom pozarzqdowym wykonywani e zadai publicznych,

3) efektyurnoSci - w my6l kt6tej Gmina wykozystuje wsp6lpraca z orgrttizacjamipozarz4dowymi

do efektywtei rcalizacii zadai spoleczno - ekonomicznych, pruesazegajqc zasad uczciwej

konkwencii otaz z zachowrniem wymog6w oke6lonych w ustawie o finansach publicznych,

4) iawno6ci podeimowanych dzialah - zgodnie zkt64organy gminy udostgpniajqorgauzacjom

pozarzqdowym informacie o zaniarach i celach realizowanych zadai publicznych, w kt6rych

moiliwa jest wsp6lpraca z tymi organizacjami,

5) legalno5ci - w my6l kt6tej wszelkie dznNarua organ6w gmmy onz organb.acii pozarzqdowych

odbywaja sig w gtanicach i na podstawie przepis6w prawa,

6) suwetenno6ci stton - zgodnie z kt6uu stosunki migdzy gmin6 a organizacjami ksztaltowane

bgd4 z Poszanowaniem wzajemnej autonomii i tiezaleznoici w swojej dzialalnoSci statutowej.

s3
UchwalajQc corocznie budzet, Rada Gminy rezerwuje w nim Srodki finansowe na realizacjg

zadafiprzezorganizacje pozarzqdowe i inne podmioty prowadzqce dzialalnoS6 pozytku

publicznego.

1.



2. Na realizacj e zadafi publicznych w 2021 roku GminaZavttdz zarczerwowala w budzecie kwotg

80000 zl.

III. Zakres wsp6lpracy
$4.

1. Gmina realizuje zadarria wlasne wsp6lpracuj qc z orgarizacjarni pozarzqdowymi i

podmiotami w zakresie:

l) porzqdku ibezpieczeflstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym poptzezi

a) dzialania opiekuriczo - wychowawcze prowadzorleprzez ogniska, Swietlice i inne plac6wki

opiekuriczo - wychowawcze dladzieciirr*odzie?y zrodzinubogich z dysfunkcjami

emocjonalnymi,

2) ochrony i promocji zdrowia poprzezi

a) przeciwd zialanie alkoholizmowi i innym uzale2nieniom,

b) promocja zdrowego stylu zycia poprzezorganizowanie konkurs6w, odczyt6w i prelekcji dla

og6tu mieszkaric6w Gminy

3) upowszechniania kultury frzycznej wSr6d dzieci imlodzieZy Gminy Zawidz w wieku

szkolnym poptzez.

a) prowadzenie zaj91 w nastgpujqcych dziedzinach: pitka no2na, tenis stolowy, biegi przelajowe,

Iekkoatletyka, siatk6wka i inne,

b) organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, tumiej6w, olimpiad oraz innych

imprez o podobnym charakterze,

c) wspieranie udziatu sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportolvych o zasiggu

ponad gminnym,

d) organizowanie innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkaric6w Gminy Zawtdzze

szcze g6lnym uwz gl gdnieniem wypo czynku dziec i i mlo dzieiry,

4) wspierania rozwoju sportu i rekreacji doroslych mieszkaric6w Gminy

5) pielggnowania tradycji oruz rozwoju SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej, kulturowej,

oraz to2samoSci lokalnej poprzez organizowanie spotkari, seminari6w, konferencji, wystaw,

koncert6w, przygotowywanie publikacj i ksiq2kolvych o tematyce lokalnej .

6) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej

oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja tw1rczo$ci lokalnej i wytw6rczoSci

artystycznej.

2. Rozszerzenie wykazu zadah, kt6re mogq byi powierzone organizacjom



pozarzQdowym i podmiotom, moZe zostad dokonane na wniosek W6jta, po akceptacji ich

przez Radg w drodze zmiany uchwaly w sprawie rocznego programu wsp6lpracy Gminy

Zawidz z organizacjami pozaruqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd

po2rytku publicznego.

3. Poza wsparciem finansowym gmina moae udziela6 organizacjompozarzqdowym i innym

podmiotom pomocy w innych formach, a w szozeg6lnoSci w postaci:

1) pomocy w uzyskaniu lokalu nadzialalnoSd statutow4 organizacjipozarzqdowej oraz

mo2liwoSci zwolnienia z podatku od nieruchomoSci nazasadach okreSlonych w odrgbnych

przepisach,

2) udostgpnianiu lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte

3) umoZliwienia organizacji przedsigwzigcia na terenie gminnych obiekt6w sportowych

(stadionu, boisk szkolnych),

4) pomocy w pozyskiwaniu Srodk6w finansolyych z innych ir6del,

5) promocji dzialalnoSci organizacji pozarzqdowych, podmiot6w w skali mikro i

makroregionalnej oraz migdzynarodowej,

6) udzielania rekomendacji organizacjom pozarzqdovtym i podmiotom wsp6lpracujqcym z gminq,

kt6re ubiegaj4 sig o dofinansowanie z innych irbdel,

7) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalno$ci i wsp6ldzialania w celu

zharmonizowania tych kierunk6w,

8) konsultowania z organizacjarri pozarzqdowymi i podmiotami akt6w normatywnych

odpowiednio do zakresu ich dzialania.

IV. Formy wsp6lpracy
ss.

1. Zlecenie realizacji zadai publicznych, o kt6rych mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy na zasadach

okreSlonych w ustawie, organizacj ompozarzqdowym oraz podmiotom, moze mie6 formy:

1) powierzania wykonywaniazadafipublicznychwraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji, lub

2) wspierania takich zadaiwrazz udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wspieranie oraz powierzanie zadafi o kt6rych mowa w ust. I odbywa sig po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert.

3. Organizacjepozarz4dowe oraz inne podmioty, przyjmujqce zlecenie realizacjizadania

publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiqzane s4 do wykonania zadaniaw

zakresie inazasadach okreSlonych w umowie, odpowiednio powierzenie zadania lub



wsparcia realizacji zadania, a gmina zobowiqzuje sig do przekazania na realizacje zadania

Srodki publiczne w formie dotacji.

4. Powierzenie zadari moZe nastqpid w innym trybie niz w otwartym konkursie, jeZeli dane

zadantamo2na zrealizowal efektywniej w inny spos6b okreSlony w odrgbnych przepisach

(w szczeg6lnoSci poprzez zakup ustug na zasadach i w trybie okreSlonym w przepisach ustawy o

zam6wieniach publicznych, przy por6wnywalnoSci metod kalkulacji koszt6w oraz

por6wnywalnoSci opodatkowania).

$6.

1. Tryb wylonienia podmiot6w do realizacji zadafi po2ytku publicznego okreSla ustawa lub inne

przepisy szczegolne powszechnie obowi4zuj4ce.

2, Zarrrieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom

wymienionym w $ 6, do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego

realizacji.

3. Ogloszenia otwartego konkursu ofert powinno zawiera| informacje o:

1) rodzaju zadaria,

2) wyso ko Sci Sro dk6w pub I icznych przeznaczonych na r ealizacj e zadania,

3) zasadach przyztawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

6) zrealizowarrychprzez gming w roku 2020 i w roku poprzednim, zadaniach publicznych

tego samego rodzaju i z.tviqzarrych z nimi kosztami, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

wysokoSci dotacji i dofinansowania przekazarrych organizacjom pozarz4dowym,

podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podleglym gminie lub przez niq

nadzorowanym.

4. W otwartym konkursie ofert mogQ uczestniczyt organizacje pozuz4dowe, podmioty oraz

jednostki organizacyjne podlegle gminie lvb przez nie nadzorowane.

5. Ogloszenie, o kt6rym mowa w ust. 3 zarrieszcza sig w zale2noSci od rodzaju zadania,

w dzienniku lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a takhe na tablicy ogloszeri

Urzgdu Gminy Zawidz.

$7.

l. Oglaszajqc konkurs W6jt powotuje komisjg konkursow4.

2. W sklad komisji konkursowej wchodzq:



1) sekretarz,

2) skarbnik,

3) kierownik wlaSciwego merytorycznego wydzialu urzgdu (kom6rki organizacyjnej) lub

osoba przez niego wskazana,

4) przedstawiciel wlaSoiwej merytorycznej komisji rady.

3. W sktad komisji konkursowej mo2e wchodzid z glosem doradczym osoba, kt6ra w rwiqzkuz

wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczn4 wiedzg w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadaft

- podlegajqcych konkursowi.

4. W posiedzeniu komisji konkursowej w czgsci dotycz4cej otwarcia ofert i ujawnienia ich treSci

mogg uczestniczyCbezprawa glosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji

pozarz4dowych lub podmiotu.

$8.

1, Protok6l z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniuprzez W6jta.

2. Komisja konkursowa ulega rozwi4zaniu z dniem rozstrzygnigcia konkursu.

3. Wyniki konkursu podawane sq do wiadomoSci publicznej poprzez podanie na tablicy ogloszeri

urzgdu wr az ze rwiEzlym opisem zadania.

4. W terminie 7 dni od daty ogloszenia wynik6w konkursu uczestnik konkursu mo2e wnieSd do

W6jta odwolanie od jego rozstrzygnigcia.

5. Rozpatrzenie odwolaniaprzezW6jta nastgpuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest

ostateczne.

6. Informacje o zloaonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizacj i zadania

bgd4 podane do publicznej wiadomoSci w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie

Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzgdu.

$e.

Organizacj apozaruqdowa i podmiot ubiegajqcy sig o wsparcie finansowe gminy muszq

wykazad w skladanej ofercie udzial Srodk6w wlasnych.

s 10.

l. Oferta o wsparcie finansowe na realizacj g zadaipowinna zawieral w szczeg6lnoSci:

1) szczeg6lowy zakres rzeczory zadania publicznego proponowanego do realizacji, w

tSrtule projektu,

2) termin i miejsce rcalizacii zadaniapublicznego,

3) kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizacji zadaria publicznego,



4) informacje wczeSniejszej dzialalrto6ci podmiotu skladajQcego ofertg w zakresie, kt6rego

dotyczy zadanie,

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczov'rych i kadrowych zapewniajqcych

wykonane zadania,w tym finansowych wysokoSci Srodk6w finansowych uzyskanych

narealizacjg danego zadania zinnych 2r6del,

6) deklaracje o zamiarue odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania.

2. Wnioskodawca ubiegaj4cy sig o dotacjg na realizacj gzadaipublicznych powinien

wypelni( ofertg wg wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 1 do Rozporzqdzenie Przewodniczqcego

Komitetu do Spraw Po2ytku Publicznego w sprawie wzor6w ofert i wzor6w um6w

dotyczqcych realizacji zadaipublicznychorazwzor6w sprawozdai z wykonania tych

zadah z drria 24 puhdziemika 20 I 8 r. (Dz.U. z 2018 t. poz. 2057).

3. Ofeng nale?y przygotowa6 wedtug nastgpuj4cych zasad :

1) formularz oferty nalety opracowad w jqzyku polskim

2) oferta musi by6 przedstawiona w formie drukowanej i w spos6b czytelny

(oferty wypelnione odrgcznie nie bgd4 rozpatrywane )

3) nie naleay zmienia6 ukladu pytan, ani przekracza6 okreslonego maksymalnego

formatu rn poszczeg6lne odpowiedzi,

4) oferta musi by6 kompletna i zawiera6 odpowiedzi na wszystkie wymagane

pytania,

5) jezeli kt6rekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgloszonego ptzez

niego projektu nalely to jasno zaznaczyO (np. wpisach,,nie dotyczy" ),

6) podawane informacje winny byd dokladnie i wystarczajqce szczeg6lowe, aby

zapewnid jasnoSi i czytelnoSd oferty, mfiaszczaw zakresie sposobu rcalizacji

ce16w.

4. Wraz z ofertq naleZy przedstawid nastgpuj4ce dokumenty:

1) kopig statutu potwierdzotazazgodnoS6 z oryginalem, opatrzona aktualn4 datq

pieczgciq oraz podpisem osoby upowa2nionej do skladania oSwiadczeri woli w

imieniu organizacji pozarzqdowej lub podmiotu,

2) wypis z wlaSciwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru

Sqdowego,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzialalnoSci organizacji (podmiotu)

za ostatni rok.

5. Ofertg wrazzwymaganymi dokumentami naleby dostarczyd w zapieczEtowanej

kopercie pocztqlub osobiScie na adres :



UrzqdGminy Zawidz

ul. Mazowiecka 24, 09 -226 Zawidz KoScielny

6. Na kopercie naleZy umiesci6 nastgpujqce informacje:

1) pelna \azv,tawnioskodawcy i jego adres ,

2) tytul zadaria,

3) adnotacje ,, nie otwiera6 przed posiedzeniem komisji otwarcia ofert"

7. Oferta nadeslana w inny spos6b ni2 wskazany w ust.5 (np. faksem lub poczt4

elektronicznq) lub dostarczona na inny adres nie bgdzie brala udzialu w konkursie.

8. Wszystkie oferty z$oszone do konkursu wraz zzalqczonqdo niej dokumentacjq

pozostaj4 w aktach urzgdu i bez wzglgdu na okolicznoSci nie bgdq zwracane

wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawaruia dotacji, ani po jego zakoriczeniu .

9. Oferty zloaone po uptywie terminu podanego w warunkach konkursu (niezaleZnie

od daty stempla pocztowego) mogq by6 odrzucone i nie bgdq braty udziatu w

konkursie.

10. OdpowiedzialnoS6 zadostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy

i zadne wyjaSnieniadotyczqce op62nieri wynikajqcych z winy wnioskodawcy lub

poczty, nie bgdq brane pod uwagg.

1 1. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzgdu

ponosi wnioskodawca.

s11

1. Przed otwarciem ofert ustala sig prawidlowo5d oferty, co do wymog6w okreSlonych

$ 12 ust 6 programu oraz terminowoSd jej z$oszenia.

2,Przy rozpatrywaniu ofert ,uwzglgdnia sig:

1 ) oceng moZliwoSci realizacj i zadania przez wnioskodawcg w szczeg6lnoSci :

a) liczbie os6b zaangazowanych w realizacj g zadania oruzkorzystajqcych z efektu,

b) doSwiadczenie w realizacj i podobnych zadafi w poprzednich okresach,

c) mozliwoSd wykonania zaplanowanych dzialahw przewidzianym czasie iprry

zaplanowanych kosztach,

2) ocenie przedstawionej kalkulacji koszt6w realizowanego zadania, w tym:

a) wysokoS6 udziafu Srodk6w wlasnych,

b) wysokoS6 Srodk6w pochodzqcychz innych Lr6del,

c) strukturze wydatk6w

HAI I A 3) zgodnoSd oferty z celami konkursu,



4) wysoko$d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania,

s12

1. Oryanizacje pozaruqdowe i podmioty mog? z wlasnej inicjatyvry zloty| ofertg na realizacjg

zadah publicznych.

2, W przypadkuzloZenia oferty, o kt6rej mowa w ust.1 W6jt w terminie nie przekraczajqcym2

miesigcy:

1) rozpatruje celowoS6 realizacji zadania,

2) informuje o podjgtej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowoSci realizacji zadania

informuj e skladaj 4cego ofertg o trybie zlecenia zadaaia publicznego.

s13

Dofinansowanie realizacji zadahprowadzonychprzezorganizacje pozaruqdowe i podmioty

przyznawanejest po uchwaleniu budZetu gminy.

$14
L Warunkiem zlecenia przez gming organizacji pozaruqdowej lub podmiotowi zadaniaoruz

przekazania Srodk6w z budZetu na jego realizacjg jest zawarcie pisemnej umowy z

wnioskodawcq wedtug wzoru stanowi4cego zalqczrrik nr 3 do Rozporzqdzenra

Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Po2rytku Publicznego w sprawie wzor6w ofert i wzor6w

um6w dotycz4cych realizacji zadart publicznych oruz wzor6w sprawozdari z wykonania tych

zadafi z daia 24 puLdziemika 20 I 8 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

2. Umowa powinna zawieru| w szczeg6lnoSci:

l) oznaczenie stron umowy

2) przedmiot umowy ( opis zadania,termin jego wykonania )

3) wysokoS6, terminy przekazywania Srodk6w,

4) formie i terminy rczliczaniaprzekazanych $rodk6w,

5) zapisy dotycz4ce nadzoru sprawowanego przez wlaSciwy merytorycznie wydzial

(r6wnorzgdn4 kom6rkg organizacyjnq ) urzgdu lub czlonka kierownictwa urzgdu,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej czgSci dotacji,

7) zapisy dotyczqce rozwiqzania umowy oraz konsekwencji dla stron w przypadku nie

wywi4zani a sig z postanowief umowy,

9) termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania.



$1s

1. Wykonanie zleconego zadania oraz spos6b wykorzystania przyznatej dotacji kaZdorazowo

nadzoruje skarbnik gminy.

2. Nadz6r kt6rym mowa w ust.1 polega w szczegllnoSci na ocenie :

1) stanu realizacji zadanra,

2) rzetelnoSci i jakoSci wykonaniazadanla,

3) prawidlowoSci wykonania Srodk6w publicznych otrzymanych na realizacjE zadania,

4) prowadzenia dokumentacji okreSlonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Kontrolg wykorzystania dotacji prowadzi .vqlznaczoty pruez W6jta pracownik Urzgdu Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonaniazadaniapublicznego okreslonego w umowienale?y sporz4dzi6 w

terminie 30 dni po uplywie terminu, na kt6ry umowa zostala zawarta wg wzoru stanowi4cego

zalqczniknr 5 do Rozporz4dzenie Przewodniczqcego Komitetu do Spraw PoZytku Publicznego

w sprawie wzor6w ofert i wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadaipublicznychoraz wzor6w

sprawozdari z wykonania tych zadafi z dnia24 puhdziernika 2018 r. (Dz.U. 22018 r, po2.2057).

5. Okresem sprawozdawczym jest rok bud2etowy.

$ 16.

W celu uzgodnienia projektu niniejszego Programu zostan4 przeprowadzone konsultacje :

organizacjami i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy .
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