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UCHWAŁA NR IV/20/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Przyjęcie Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015, podyktowane jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która nakłada na 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Program został opracowany w celu sprecyzowania 
zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa, oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych. 
W stosunku do Programu z 2010 r. rozszerzono wykaz zadań priorytetowych oraz umieszczono zapisy wynikające 
z nowelizacji ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r.

Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 -2015

Zalacznik1.doc




Program współpracy


Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

na lata 2011-2015

Rozdział I


Przepisy ogólne


§ 1

1.Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015” zwanym dalej „Programem” jest mowa o:


1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, 
z późn. zm.),


2) Zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,


3) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pińczów

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pińczowie

6)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 


7) Dotacjach – rozumie się przez to środki finansowe z budżetu Gminy Pińczów przekazywane na podstawie przepisów;

8) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pińczów, ogłaszany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.


2. Program obejmuje współpracę Gminy Pińczów z organizacjami działającymi na rzecz Gminy Pińczów i jej mieszkańców.


Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2


1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

2. Celami szczegółowymi Programu są:


1) Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb,


2) Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,


3) Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,


4) Podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych,


5) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,


6) Wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,


7) Prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć.


Rozdział III


Zasady współpracy

§ 3


Współpraca Gminy Pińczów z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:

1) Zasada pomocniczości – zgodnie z którą Gmina uznaje  prawo organizacji do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do  sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie  określonych przez ustawę;


2) Zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Gmina respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych;


3) Zasada partnerstwa – co oznacza, że organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;


4) Zasada efektywności – w myśl której organy Gminy, wykorzystują współpracę 
z organizacjami do efektywnej realizacji zadań społeczno - ekonomicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Zasada ta respektowana będzie tak na etapie wyboru podmiotu wykonującego zadanie publiczne (w tym przy zlecaniu organizacji) należące do kompetencji samorządu gminnego, jak również na etapie kontroli i nadzoru nad jego wykonaniem;


5) Zasada uczciwej konkurencji – która oznacza, że organy Gminy udzielają wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także `stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji, które mogą występować o dotacje na równych prawach;


6) Zasada jawności – zgodnie z którą wszystkie możliwości oraz zasady współpracy Gminy Pińczów z organizacjami są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

§ 4


1. Przedmiot współpracy Gminy z organizacjami obejmuje zadania ze sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

2. Przedmiotem tej współpracy jest:


1) Diagnoza sytuacji społecznej w Gminie, identyfikacja potrzeb społecznych oraz skali i sposobu ich zaspokajania;


2) Tworzenie standardów oraz budowanie systemowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego.


3) Realizacja zadań publicznych Gminy określonych w ustawach, w zakresie odpowiadającym jej zadaniom własnym.


Rozdział V

Formy współpracy

§5


Współpraca Gminy Pińczów z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§ 6

Współpraca o charakterze finansowym, pomiędzy Gminą Pińczów 
a organizacjami, może być prowadzona w szczególności poprzez:


1) Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w formie:


a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub


b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


2) Zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

3) Udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4) Organizacje mogą złożyć wniosek na realizację zadania publicznego 
o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie, o którym mowa w art. 19 a ust. 1 ustawy 


z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


5) Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.

6) Umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

§ 7

Współpraca o charakterze pozafinansowym, pomiędzy Gminą Pińczów a organizacjami pozarządowymi, może być prowadzona w szczególności poprzez:


1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 
w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności poprzez: 


a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie;  


b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej;


2) Konsultowanie z organizacjami, projektów  aktów  normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii. 


3) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli organizacji, oraz przedstawicieli właściwych organów administracji samorządowej.


4) Udzielania wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa.

5) Otwarte spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu.


6) Koordynowanie i prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej).


7) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych    z innych źródeł niż budżet Gminy.


8) Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi 
i instytucjami samorządowymi miast partnerskich.


9) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

10) Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.


11) Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się 
o środki finansowe z innych źródeł.


Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8


Współpraca Gminy Pińczów z organizacjami dotyczy wyłącznie realizacji zadań określonych 
w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.


§ 9


 Jako priorytetowe ustala się następujące zadania, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danych obszarach:

1) Kultury fizycznej, sportu i turystyki;

2) Edukacji publicznej;


3) Kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;


4) Pomocy społecznej;


5) Ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom;


6) Ochrony środowiska i przyrody;


7) Bezpieczeństwa publicznego.


Rozdział VII

Okres realizacji programu


§ 10

1. Niniejszy program będzie realizowany w latach 2011-2015.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursów ofert na realizację zadań Gminy w każdym  roku objętym programem.

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu


§ 11


Cele i priorytety zawarte w programie współpracy będą realizowane przez: 


1. Rada Miejska w Pińczowie oraz jej Komisje poprzez wytyczanie kierunków działań 
i współpracy  Gminy z organizacjami pozarządowymi.

2. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w zakresie:


- podejmowanie decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi,


- dysponowanie środkami na ten cel w ramach budżetu Gminy,


- ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,


3. Komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.


4. Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w zakresie:


- bieżące kontakty z organizacjami pozarządowymi,


- przygotowywanie projektu Programu współpracy,


- przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,


- publikacja wyników konkursów ofert,


- spotkania informacyjne i konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi,


5. Organizacje poprzez:


- złożenie wniosku na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie, o którym mowa w art. 19 a ust. 1 ustawy,


- złożenie z własnej inicjatywy wniosku o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.


- złożenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w art. 19b-19h ustawy,


- udział w pracach komisji konkursowych,

- udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych,

- realizacja zadań własnych Gminy

Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu


§ 12


1. W roku 2011 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznaczona  zostanie kwota w wysokości co najmniej 98 000,00 zł.

2. W następnych latach realizacji programu wysokość środków będzie określana corocznie przez Radę Miejską.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

§ 13


Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów dokonuje oceny realizacji programu według poniższych zasad: 

1) Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane działania mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.

2) Celem ewaluacji będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3) Ustala się następujące wskaźniki/niezbędne do oceny realizacji Programu:


- liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,


- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,


- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,


- liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji,


- liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publicznym,


- wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,


- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe 
w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.


- liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,


- liczba organizacji biorących udział w realizacji Programu,


- liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu,


- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,


- liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje,


- liczba spotkań z przedstawicielami organizacji.


§ 14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Rozdział XI

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 15

Projekt programu współpracy na lata 2011-2015 powstał na bazie programu współpracy na 2010 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.


Projekt programu jest opracowany przez pracowników Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego.

Program  opracowuje się po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami, w sposób określony w Uchwale Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W wyniku konsultacji nie dokonano zmian w Programie.


§ 16


Pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, koordynuje przygotowanie projektu Programu przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów oraz przeprowadza jego konsultację.


Rozdział XII

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

§ 17

1. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłaszając otwarty konkurs ofert, w celu opiniowania złożonych ofert powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:


- Przewodniczący – osoba wyznaczona przez Burmistrza (sekretarz lub naczelnik właściwej ze względu na zadania konkursowe komórki Urzędu Miejskiego w Pińczowie); 

- Członkowie :


a) dwóch przedstawicieli właściwej ze względu na zadania konkursowe komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego lub przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego;

b) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.


2. Przewodniczący Komisji może zaprosić do prac w Komisji z głosem doradczym, 
osobę bądź osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 18

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, ogłasza 
w zarządzeniu nabór na dwóch członków Komisji Konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

2. Ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni, na stronie internetowej miasta www.pinczow.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

3. Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej. Wniosek powinien zawierać informacje:


- dane organizacji zgłaszającej kandydata,


- dane osobowe, adres i telefon kontaktowy kandydata, 


- zgoda kandydata na wpisanie na listę, 


- zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych,


- wniosek powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowej.


4. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów powołuje dwóch członków Komisji Konkursowej. 


5. W przypadku braku zgłoszeń przez organizacje działające na terenie gminy Pińczów kandydatów na członków Komisji, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ma prawo powołania kandydatów z organizacji działających na terenie innej gminy.


§ 19

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.


2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności  wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.


3. Do ważności obrad Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków.


4. Przewodniczący i członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się 
z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia, których wzory określają załączniki nr 1 
i 2 do niniejszego Programu.

5. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.


§ 20

1. Do zadań komisji konkursowej należy:


a) dokonanie oceny merytorycznej i formalnej ofert złożonych w konkursie,


b) przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów propozycji wyboru ofert.


2. Przy opiniowaniu ofert Komisja konkursowa brać będzie pod uwagę:


a) zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,


b) wartość merytoryczna oferty,

c) przewidywane efekty realizacji zadania,


d) możliwość realizacji zadania przez oferenta,


e) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,


f) zasięg terytorialny realizacji zadania.


3. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach konkursowych.


4. Przewodniczący Komisji przedstawia opinie co do ofert złożonych w konkursie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.


5. Ostatecznego wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Informację o przyznaniu dotacji ogłasza się niezwłocznie:

a) Biuletynie Informacji Publicznej;


b) w siedzibie Urzędu Miejskiego;


c) na stronie internetowej www.pinczow.com.pl 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe


§ 21

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej jak dla jego uchwalenia.


§ 22

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy
 i doskonalenia tych, które już zostały określone. 


§ 23

Wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu, organizacje pozarządowe mogą w trakcie funkcjonowania Programu, składać do pracownika Urzędu Miejskiego w Pińczowie odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik Nr 1


do „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w latach 2011-2015”


………………………………….……………
      Pińczów, dn. …………..…………

Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE*


Ja…………………………………….……………...…. niżej podpisany przedstawiciel

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

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


oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.









          ………………………………








                   podpis składającego oświadczenie


* wypełnia przedstawiciel organizacji pozarządowej

Załącznik Nr 2


do „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w latach 2011-2015”


………………………………….…………… 
      Pińczów, dn. …………..…………

Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE*


Ja…………………………………..……….…………. niżej podpisany oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. 









          ………………………………








                   podpis składającego oświadczenie


* wypełnia przedstawiciel komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów lub jednostki organizacyjnej Miasta

10







