Zał. nr …..
FORMULARZ KONSULTACJI
Projektu programu współpracy gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
(w kolorze zielonym nasze wnioski uwzględnione, na czerwono – nasze wnioski odrzucone)
Podmiot zgłaszający
(nazwa organizacji i adres)

Stowarzyszenie
Rozwoju Sołectwa
Wielopole
33-311 Wielogłowy,
Wielopole 102
Telefon/email 18 443 21 45,
stowarzyszenie.wielopole@onet.pl

Wskazanie dotychczasowego
zapisu w Programie, który
wymaga zmiany
( paragraf, ustęp, punkt)

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treści
nowego przepisu dla którego odnosi się uwaga

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

§ 5 ust.2

usunąć zwrot ,,i suwerenności) w to miejsce wstawić po
przecinku wyraz ,,niezależności”

W przedstawionym przepisie definiuje się zwrot
,,suwerenność stron” . Naszym zdaniem, niewłaściwym jest
używanie do opisywania jakiegoś działania wyrazów,
których znaczenie opisujemy.

§5 ust.4

Po słowie ,,gminy” usunąć pozostałą część zapisu i w to
miejsce wstawić ,,podczas realizacji zleconego zadania,
zdania publicznego, potrzeby wypracowania sposobów
rozwiązania powstałych problemów w trakcie ich
realizacji”

Treść przepisu jest niezrozumiała. Jedynie domyślamy się
sensu zapisu. Proponowana przez nas zmiana wcale nie musi
odzwierciedlać treści, które w tym miejscu chciał umieścić
autor projektu.

§5 ust.5

Usunąć słowo ,, najefektywniejszego” w to miejsce
wstawić wyraz ,,najkorzystniejszego”, usunąć słowo
,,efektów” w to miejsce wstawić wyraz ,,skutków”

Naszym zdaniem, niewłaściwym jest używanie do
opisywania jakiegoś działania wyrazów, których znaczenie
opisujemy. Zaproponowane zmiany nie zmieniają sensu
treści przepisu.

§7

Usunąć sformułowanie ,,uzależnieniom i”

Nastąpiło powtórzenie treści w jednym zdaniu – uzależnienie
szeroki znaczeniu tego słowa jest jedną z patologii
społecznych

§7 ust.7 pkt b

Usunąć sformułowanie ,,z rodzin patologicznych” i po
słowie ,,kolonie,” dodać ,,wycieczki, których jednym z

Przepis bez wskazanej zmiany będzie skutkował tym, że
priorytet będzie mógłby być realizowany tylko dla dzieci i
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celów będzie przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Rozdział 5 Formy
współpracy
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młodzieży z rodzin patologicznych i będzie sprzeczny z
treścią §7 którego realizacja zgodnie z jego treścią jest
ukierunkowana ,,na rzecz dzieci i młodzieży”( w naszym
rozumieniu wszystkich), a nie tylko ,,dla dzieci i młodzieży
z rodzin patologicznych”. Uważamy również, że
pozostawienie przepisu bez zmiany treści spowoduje
potrzebę zdefiniowania ,,rodziny patologicznej” dla celów
Programu co mogłoby mieć określony negatywny odźwięk
społeczne, wynikające ze sposobu rekrutacji dzieci i
młodzieży na ,,oazy, zielone szkoły, kolonie, obozy”,
wycieczki.

Stwierdzono brak w projekcie programu wszystkich
zagadnień dot. formy współpracy ujętych w art. 5 ust 2
ustawy, co wynika z art. 5a ust. 4 p. pkt 4 tj.
Brak odniesienia do pkt. 4; 5; 6 art. 5 ust.2 ustawy
spowoduje , że Program w swojej treści nie będzie spełniał
warunków ustawy.

§16ust.1

Proponuje się po słowach ,,konkurs ofert” wstawić ,, o
którym mowa w §15ust.3” , pozostała treść przepisu
pozostawić bez zmiany

Naszym zdaniem dodanie proponowanego sformułowania
precyzuje treść przepisu.

§16 ust. 1

Proponuje się wstawić punkty:
1. Ogłoszenie o konkursie winno zawierać:
a) rodzaj zadania
b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania
c) zasady przyznawania dotacji w tym przede wszystkim
informację :
• czy konkurs może wygrać jedna czy więcej
organizacji
• o tym kto nie może być finansowany
• zakazy wydatkowania środków na określone
cele
• jaki procent środków może być przeznaczony
np. na koszty biurowe
• o wymaganym wkładzie własnym organizacji

Naszym zdaniem ogłoszenie o konkursie ofert jest
odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z prawa zamówień publicznych i musi ono
precyzyjnie i jednoznacznie określać zarówno przedmiot
konkursu, jak i procedurę jego przeprowadzenia. Program
jest odpowiednim dokumentem aby uściślić, sprecyzować
wymagania w tym zakresie określone w art. 13, ust. 2 ustawy
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d) terminy i warunki realizacji zamówienia w tym przede
wszystkim należy określić:
• termin realizacji zamówienia
• kwalifikacje osób realizujących zadanie oraz
formy i standardy jego realizacji z których
organizacja będzie rozliczana
e) termin składania ofert w tym należy określić:
• termin złożenia oferty
• jak będą traktowane wnioski wysłane pocztą
• że oferty wpływające po terminie nie będą
rozpatrywane
f) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty oraz termin dokonywania wyboru oferty w tym
należy określić:
• termin rozstrzygnięcia konkursu ( musi to być
termin wcześniejszy niż termin realizacji
zadania)
• kryteria stosowane przez komisję oceniającą
• informację dot. jak będą traktowane
zawierające błędy formalne
• wymagane przez organ załączniki
g) informacja o zrealizowanych przez organ
administracji
publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były
dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku
poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem
wysokości dotacji udzielonych na ten cel
organizacjom
pozarządowym

Stowarzyszenie
Rozwoju Sołectwa

§16 ust. 4

2. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone czasie nie
krótszym niż 21 dni przed terminem składania ofert co
najmniej w trzech formach:
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) – www.bip.gov.pl
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy
• na stronie internetowej urzędu gminy

Zaproponowana treść przepisu wynika wprost z art. 13 ust 3
ustawy

Po słowie ,,Organizacje” wstawić ,,pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy” dodatkowo

W ,,słowniczku” projektu programu brak jest określenia
znaczenia słowa ,,organizacja” .Wskazana potrzeba zmiany
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po słowie,, przepisy” wstawić ,,art. 12” – pozostały zapisy
przepisu pozostawić bez zmian.

Wielopole

§16 ust. 5

Proponuje się usunąć w całości przepis i w jego miejsce
wstawić:
5. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o
której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3ustawy , wójt uznając celowość realizacji tego zadania,
może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego
konkursu ofert realizację zadania publicznego o
charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego
łącznie warunki określone w art. 19a ustawy.

wynika wprost z treści art.12 ustawy.

Naszym zdaniem przepisy programu winny być
sprecyzowane , tak by podmiot czytający ,,Program” wiedział
w jakich przypadkach istnieje możliwość zlecenia organizacji
pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3
ustawy, może otrzymać zlecenie z pominięciem otwartego
konkursu ofert.

Zgodnie z przepisami ustawy członkami komisji
konkursowej winni być przedstawiciele organu
wykonawczego - w tym przypadku wójta, a nie urzędu.
Powołanie w skład komisji konkursowej urzędników
zajmujących się zakresem zadań, których dotyczy
konkurs – jest zasadne i podniesie poziom oceny
merytorycznej ofert.

§23 ust. 1

Proponuje się po cyfrze ,,1.” wstawić ,,Członkowie komisji
konkursowej, ”, usunąć wyraz ,,gminy” w to miejsce
wstawić wyraz ,,wójta” , po słowach urzędu gminy dopisać
,, - urzędników zajmujących się zakresem zadań, których
dotyczy konkurs”

§23

Proponuje się dodać ust. 3 o treści:
3. Do wszystkich członków komisji konkursowej
wymienionych w §23 ust. 2 biorących udział w
opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014
r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zaproponowany zapis wprost wynika z art. 15 ust.2 f ustawy
i ma na celu zapewnić bezstronność oceny ofert.

§25 ust. 1

Proponuje się w miejsce wyrazu ,,gminy” wstawić wyraz
,,wójta”

Zgodnie z przepisami ustawy, członkami komisji
konkursowej winni być przedstawiciele organu
wykonawczego - w tym przypadku wójta, a nie urzędu.

§26 ust.1

Proponuje się po słowie ,,ofert” wstawić :,, i zakresem
oceny określonym w art. 15 ust 1 i 2 ustawy tj.
• możliwość realizacji zadania publicznego przez

Naszym zdaniem, nie uwzględnienie przez komisję
konkursowa podczas opiniowania poszczególnych ofert
przepisów ustawy w tym zakresie i skupienie się jedynie na
ich opiniowaniu , ocenie pod względem ich zgodności z
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,,warunkami wskazanymi w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert” zawęża możliwość właściwej oceny ofert i jest
niezgodne z przepisami ustawy.
Sugerujemy do oceny ofert każdorazowo zastosować ,,arkusz
oceny oferty”, który w swojej treści zawierałby wszystkie
ustawowe wymogi oceny oferty.

§26 ust.4 pkt c

Usunąć w całości w to miejsce wstawić:
c) przedstawia ranking złożonych ofert lub
rekomendacje dotyczące zlecenia zadania i udzielenia
dotacji wraz z uzasadnieniem ich miejsc w rankingu .
d) proponuje , jeżeli zaistnieje taka potrzeba, podział
środków przewidzianych ogłoszeniem o otwartym
konkursie ofert pomiędzy poszczególne oferty

O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji należy
zawiadomić organizację na piśmie, winien to zrobić wójt
jako organ ogłaszający konkurs i upoważniony do podpisania
umowy, zapraszając do podpisania umowy lub informując o
powodach odrzucenia oferty. W związku z tym, że istnieje
pełna jawność postępowania, wójt musi mieć pełnię wiedzy
na temat sposobu wyboru i oceny ofert.

§26

Proponuje się dodać ust. 6 o brzmieniu:
6. Protokół jest dokumentem jawnym i jest dostępny dla
każdego , kto zażąda do niego wglądu

Propozycja ujęcia w programie wskazanego zapisu wnika z
art. 15 ust. 2i ustawy który brzmi: ,,każdy, w terminie 30
dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty” . W związku
z tym ,,każdy” ma prawo do wglądu w treść protokołu.

Po §26 proponuje się dodać następny paragraf o

W postępowaniu w otwartym konkursie została, zgodnie z
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organizację pozarządową;
przedstawioną kalkulację kosztów realizacji
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
proponowaną jakość wykonania zadania i
kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa będzie realizować
zadanie publiczne.
w przypadku wspierania wykonania zadania
publicznego - planowany przez organizację
pozarządową finansowy wkład własny (czyli
środki finansowe własne organizacji lub środki
pochodzące z innych źródeł) na realizację
zadania publicznego. Komisja uwzględnia także
planowany przez organizację pozarządową
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków.
realizację zadań publicznych zleconych
organizacji pozarządowej w latach poprzednich
(m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych środków).

Dodać §§
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treści.
§27
O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wójt
zawiadamia organizację pozarządowej lub podmiot
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy biorący udział w
otwartym konkursie zapraszając do podpisania umowy
lub informując o powodach odrzucenia oferty.

ustawą, zasada jawności postępowania wynika ona z art. 15
ust. 2i( i innych przepisów ustawy) który brzmi: ,,każdy”, w
terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu,
może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty” .
W związku z tym ,,każdy” ma prawo do pozyskania
informacji o rozstrzygnięciu konkursu (tam gdzie podjął
informację o jego ogłoszeniu)

§28
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Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert należy
obowiązkowo upublicznić
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) – www.bip.gov.pl
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy
• na stronie internetowej urzędu gminy
§29

Zgodnie z zasadami jawności i pisemności
przeprowadzenia postępowania konkursowego
,wynikające z poszczególnych przepisów ustawy ,
wszystkie informacje , pytania , odpowiedzi, protokół ,
uzasadnienia wyboru, ogłoszenia o wyborze itp. muszą
być formułowane na piśmie.
Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Gminy oraz
zarządzenia Wójta Gminy.

Protokół komisji konkursowej jest dla wójta jako
organu przyznającego dotację podstawą do
rozstrzygnięcia konkursu w formie stosownego
zarządzenia .

Na podstawie statutu Gminy Chełmiec wójt wydaje akty
prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu,
nie mające mocy przepisów gminnych w postaci : zarządzeń
wewnętrznych, decyzji

Opracował:
Zespół powołany Uchwałą nr 8 Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole z dnia 30.09.2016 r. w składzie:
o

Janina Maćkiewicz

o Ryszard Łakomski
o

Stefan Opalski

.…………………………………
…………………………………..
………………
Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:
………………………………………
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