
Zalacznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 141/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kornik

z dnia 28 wrzesnia 2022 r.

ROCZNY PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA I GMINY KORNIK
Z ORGANIZACJAMI POZARZ^DOWYMI NA 2023 ROK

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Uzyte okreslenia oznaczajq:

1 ) Ustawa
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.);

2) Program - roczny program wspolpracy Miasta i Gminy Kornik z organizacjami
pozarzgdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok
2022;

3) Organizacje pozarzsjdowe - organizacjc pozytku publicznego oraz podmioty, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Dzialalnosc pozytku publicznego - dzialalnosc spolecznic uzyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarzqdowe w sferze zadan publicznych okreslonych w ustawie, a realizowanych
wedlug Programu;

5) Gmina - Miasto i Gmina Kornik;
6) Rada - Rada Miasta i Gminy Kornik;
7) Burmistrz- Burmistrz Miasta i Gminy Kornik;
8) Jednostka Koordynujijca - Wydzial Komunikacji Spolecznej i Inicjatyw Lokalnych Urz?du

Miasta i Gminy w Korniku.

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

II. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU
Program okresla zakres i formy wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzqdowymi

w sferze zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.
Cel glowny:

Gtownym celem Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkancow oraz
ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym, poprzez budowanie
partnerstwa mi?dzy Gminq a organizacjami pozarzqdowymi, podnoszenie efektywnosci oraz jakosci
prowadzonych dzialah.
Cele szczegolowe:

1 ) umocnienie lokalnych dzialah, stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonuj^cych na rzecz spolecznosci lokalnych,

2) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje otoczenie,
wspolnot? lokalnq oraz jej tradycje,

3) zwi^kszenie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej w Gminie,
4) aktywizacja spolecznosci lokalnej,
5) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych,
6) upowszechnianie nowatorskich i efektywnych dzialah obejmujcjcych potrzeby spoleczne,
7) zwi^kszenie udzialu mieszkancow w rozwiqzywaniu lokalnych problemow,
8) tworzenie przyjaznego srodowiska dla powstawania i funkcjonowania organizacji

pozarzqdowych,
9) promocja organizacji pozarzqdowych i innych podmiotow prowadzqcych dzialalnosci pozytku



publicznego na tcrcnic Gminy,
10) wzrost jakosci zycia poprzez popraw? efektywnosci swiadczenia using spolecznych.

III. ZASADY WSPOLPRACY
Gmina prowadzi dzialalnosc w sferze zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1

Ustavvy, we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi vv art. 3 ust.
3 prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie odpowiadajqcym zadaniom samorzqdu
terytorialnego. Wspolpraca Gminy z organizaejami pozarzqdowymi b?dzie realizowana na zasadach:

1 ) pomocniczosci - przekazania organizaejom pozarzqdowym realizacji szerokiego zakresu
zadan publicznych przy jcdnoczesnym zapewnieniu ze strony tych organizaeji wykonania
zadan w sposob ekonomiezny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerennosci stron - strony majq prawo do niezaleznosci i odr?bnosci w samodzielnym
definiowaniu i poszukiwaniu sposobow rozwiqzywania problemow i zadan,

3) partnerstwa- trzeci sektor oraz Gmina to rownoprawni partnerzy w definiowaniu problemow
spolecznych, okreslaniu sposobow ich rozwiqzywania i realizaeji okreslonych zadan.
Wspolpraca na rownych prawach i na zasadzie dobrowolnosci stron, ktora wymaga od obu
stron podejmowania nowych iniejatyw na rzecz spolecznosci lokalnej oraz tworzenia
innowacyjnych rozvviqzan dla identyfikowanych wspolnie problemow,

4) efektywnosci - Gmina dokonuje wyboru najbardziej korzystnego sposobu wykorzystania
srodkow publicznych, dbajqc, aby zadania byly wykonane z jak najlepszym rezultatem dla
dobra spolecznosci lokalnej, dqzenie wszystkich zainteresowanych do osiqgni^cia najlepszych
efektow realizuj^c zadania publiezne przy danych srodkach i mozliwosciach,

5) uczciwej konkureneji - rownego traktowania wszystkich podmiotow ubiegajcjcych si?
o mozliwosc realizaeji zadania publicznego,

6) jawnosci - udost?pnianie informaeji o celach, kosztach i efektach wspolpracy oraz srodkach
finansowych zaplanowanych w budzecie Gminy. Zasada ta obliguje organizaeje pozarz^jdowe
do udost?pniania Gminie danych o strukturze organizacyjnej, sposobie funkejonowania,
prowadzonej przez nie dzialalnosci statutowej i sytuacji finansowej,

7) powszechnosci i otwartosci - Gmina, jako cel priorytetowy traktuje wspolprac? ze
wszystkimi organizaejami pozarzgdowymi i innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc
pozytku publicznego majqcq na celu popraw? jakosci zycia mieszkancow,

8) wspolodpowiedzialnosci za obywateli - wspolpraca z sektorem pozarz^dowym wynika
z gl?bokiego przekonania o szerokim oddziatywaniu wspolnie wdrazanych przedsi?wzi?c
na spoleczne funkejonowanie mieszkancow Gminy, z zapewnieniem im mozliwosci
wszechstronnego rozwoju i realizowania si? w kazdej sferze zycia publicznego.

IV. PODMIOTY WSPOLPRACY
Ze strony Gminy Program realizujq:

1 ) Rada oraz jej Komisje - w zakresie wyznaczania przedmiotu i form wspolpracy
oraz przydzielania srodkow finansowych na realizacj? wspolpracy;

2) Burmistrz - w zakresie wykonywania uchwaly Rady w sprawie przyj?cia Programu, w tym
w szczegolnosci wyboru podmiotow, ktorym zleca si? zadania publiezne, zawarcia
stosownych umow z okresleniem wysokosci dotaeji oraz kontroli wykonania zadania
i wykorzystania dotaeji;

3) Urzjjd Miasta i Gminy - w zakresie biezgeej realizaeji Programu, w tym oceny zgodnosci
ofert na realizacj? zadan z potrzebami i Programem oraz Ustawq, biezqcej oceny
wykonywania zleconych zadan i rozliczenia przydzielonych srodkow;

4) Komisja Konkursowa - w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj?



zadari zleconych przez Rad? organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom,
o ktorych mowa w art. 3 list. 3 Ustawy;

5) Jednostki organizacyjne Gminy
pozarzqdowymi przy biezqcej realizacji zadan.

Podmioty wspolpracujsjce z Gmiruj w zakrcsic realizacji Programu:
1 ) organizacje pozarzqdowe oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji

publicznej lub przez nie nadzorowane.

w zakresie wspoIdziaJania z organizacjami

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Oferta zadan publicznych, ktorych prowadzenie moze zostac zlecone organizacjom

pozarzqdowym obejmuje zadania w zakresie:
1 ) pomocy spolecznej, w tym poniocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz

wyrownywania szans tych rodzin i osob, w tym:
a) realizacji zadan polegajqcych na rozwiqzywaniu problemow spolecznych dotyczgcych

w szczegolnosci: ubostwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepelnosprawnosci,
b) zorganizowanie vvypoczynku poza Kornikiem dla dzieci i mlodziezy z rodzin skierowanych

przez OPS, pedagogow szkolnych i organizacje realizujqce zadania z zakresu pomocy
spolecznej,

c) realizacj? zadan zapobiegajqcych ubozeniu oraz aktywizujqcych srodowiska seniorow
i wsparcie dzialah samopomocowych, zorganizowanie spotkah swiqtecznych dla samotnych
i ubogich,

d) zorganizowanie dystrybucji zywnosci w ramach pomocy z UE,
e) spotkania integracyjne srodowiska kombatantow i ich rodzin.

2) dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dost?pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062
ze zm.), w szczegolnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, w tym:
a) dzialalnosc rehabilitacyjnq, edukacyjnq (w tym zakresie edukacji spolecznej); sportowq,

turystyczng, terapeutyczn^, kulturalnq, uspoteczniajqcq i integrujqcq srodowisko osob
z niepelnosprawnosciami oraz likwidujqcq bariery w komunikowaniu,

b) prowadzenie warsztatow terapii zajeciowej,
c) organizacje turnusow rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla doroslych, dzieci i mlodziezy

niepelnosprawnosciami zterenu Gminy,
d) dqzenie do zapewnienia dostepnosci lub jej zapewnianie osobom ze szczegolnymi potrzebami,

w szczegolnosci osobom z niepelnosprawnosciami zgodnie z ustawy o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami,

e) promocja, upowszechnianie i organ izacja wolontariatu oraz dzialah o charakterze opieki
wytchnieniowej.

3) dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych, w tym:
a) wspieranie dzialah aktywizujqcych spolecznie mieszkancow obszarow wiejskich;
b) organizacje przedsi?wzi?c na rzecz integracji spolecznosci lokalnych.

4) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania, w tym:
a) dzialania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i mlodziezy - ksztaltowanie postaw

patriotycznych, piel?gnowanie tradycji lokalnych i regionalnych;
b) wspieranie dzialalnosci wychowawczej poprzez organizacje zaj?c swietlicowych,

a takze organizacje innych aktywnych form sp?dzania czasu wolnego dla dzieci
i mlodziezy;

c) realizacje dzialalnosci harcerskiej jako dzialalnosci wychowawczej i oswiatowej dla dzieci
i mlodziezy;



cl ) wspieranie procesow edukacyjnych poprzez organ izacj? konkursow tematycznych
i przedmiotowych dla dzicci i mlodziezy oraz poprzez promowanie dzieci i mlodziezy
uzdolnionej.

5) dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy,
w tym:
a ) zorganizowanie turystycznych

i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, wycieczki autokarowe, splywy kajakowe
i inne) dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Kornik,

b) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Kornik,
c) wymian? krajowq i zagraniczn^ mlodziezy z terenu gminy Kornik.

6) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictvva narodowego, w tym:
a) organizacj? festiwali, przeglqdow i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych

i filmowych;
b) organizacj? konkursow z zakresu kultury;
c) organizacj? wystaw, koncertow, warsztatow: teatralnych, muzycznych i tanecznych,

filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacj? konferencji, dyskusji
i prelekcji;

d) kultywowanie lokalnej tradycji narodowej, piel?gnowanie polskosci oraz rozwoju
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e) podejmowanie dzialah na rzecz integracji europejskiej, a takze rozwijania kontaktow
i wspolpracy krajowej i zagranicznej;

0 podejmowanie dzialah majcjeyeh na celu ozywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na
terenie gminy;

g) promowanie dzialah utrwalajzjcych tozsamosc kulturalnq, osicjgni^c lokalnych tworcow
i srodowisk artystycznych;

h ) wspieranie edukacji kulturalnej i dzialah aitystycznych dzieci i mlodziezy.
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

a) organizacj^ szkoleh dzieci i mlodziezy, uzdolnionej sportowo w roznych dyscyplinach
sportowych,

b) wspieranie klubow sportowych w zakresie: przygotowania i uczestnictwa w roznych
dyscyplinach w miejskich, regionalnych, ogolnopolskich oraz m^dzynarodowych imprezach
spoilowych, pokrycia kosztow korzystania z obiektow dla celow szkolenia sportowego,
fmansowania kadry szkoleniowej,

c) zaj^cia sportowe i udzial w rozgrywkach Uczniowskich Klubow Sportowych,
d ) wspolorganizowanie roznych imprez sportowych,
e) popularyzacj^ zdrowego styln zycia wsrod dzieci i mlodziezy poprzez tworzenie warunkow

do uprawiania gier zespolowych na terenie gminy,
0 organizacja szkolenia sportowego grup seniorskich.

8) ratownictwa i oehrony ludnosci , w tym:
a) nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
b) szkolenia w zakresie ratownictwa.

jednodniowych kilkudniowychoraz imprez

VI. FORMY WSPOLPRACY
1 ) Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarzqdowymi odbywac si^ b^dzie

w szczegolnosci w formach finansowych i pozafinansowych.
2) Wspolpraca o charakterze finansowym, polegaj^ca na zlecaniu realizacji zadan publicznych,

moze odbywac si? w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego



real izacj i,
b) wspierania takiego zadania vvraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanic jego realizacji.

3) Pozafinansowe formy wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzcjdowymi dotyczcj:
a) wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialanie

w celu zharmonizowania tych kierunkow,
b) konsultowania projektow aktovv normatywnych w dziedzinach dotyczcjcych dzialalnosci tych

organ izacji,
c) tworzenia vvspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym,
d) promocji dzialalnosci organizacji pozarzqdowych w zakresie wykonywanych zadan na stronie

internetowej Gminy oraz w lokalnych mediach,
e) wsparcie merytoryczne organizacji i prowadzenie dzialalnosci doradczej zwicjzanej

z funkcjonowaniem organizacji pozarzqdowych,
f) prowadzenie i biezqce aktualizowanie elektronicznej bazy danych o funkcjonujqcych na

terenie gminy organizacjach pozarzcjdowych,
g) obejmowanie patronatem honorowym Burmistrza przedsi?wzi?c realizowanych przez

organizacje pozarzqdowe i inne podmioty prowadzcjce dzialalnosc pozytku publicznego,
h) mozliwosc zamieszczania przez organizacje pozarzcjdowe w swych materialach promocyjnych

logo Gminy.
4) Inne formy wspolpracy mogcj obejmowac w szczegolnosci:

a) pomoc w pozyskiwaniu lokalu z przeznaczeniem na dzialalnosc statutowq,
b) udost?pnianie bazy lokalowej i technicznej miasta,
c) inicjowanie lub wspolfinansowanie szkolen podnoszcjcych jakosc pracy organizacji

pozarzcjdowych w sferze zadan publicznych,
d) nieodplatne udost?pnianie organizacjom pozarzcjdowym i innym podmiotom prowadzcjcym

dzialalnosc pozytku publicznego materialow promujcjcych Gmin?.

VII. ZAKRES WSPOLPRACY
Zakres wspolpracy obejmuje:
1 ) podejmowanie wspolnych dziatah na rzecz diagnozowania problemow i potrzeb mieszkancow

Gminy,
2) wspolprac? przy opracowywaniu i realizacji programow na rzecz podnoszenia poziomu zycia

i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkancow Gminy,
3) koordynacj? dzialah w celu rozwicjzywania problemow spolecznych,
4) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowicjzujcjcych przepisach prawnych

oraz zrodlach i zasadach pozyskiwania srodkow na realizacj? programow,
5 ) promocj? najskuteczniejszych i efektywnych rozwicjzah realizowanych przez organizacje

pozarzcjdowe na rzecz rozwicjzywania problemow spolecznych i zaspokajania potrzeb
mieszkancow Gminy.

VIII. WYSOKOSC SRODKOW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJI? PROGRAMU
Program finansowany b?dzie z budzetu Gminy. Na realizacj? Programu w roku budzetowym 2023
Gmina planuje przeznaczyc srodki finansowe w wysokosci 1 500 000 zlotych.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1 ) Projekt Programu powstal na bazie konsultacji przeprowadzonych w latach ubieglych.
2) Projekt zostal zatwierdzony przez Burmistrza i skierowany do konsultacji.



3) Tworzenie Programu przebiega w nast?pujc)cy sposob:
a) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy informacji o rozpocz?ciu prac nad

przygotowaniem Programu oraz mozliwosci zglaszania uwag drogi telefonicznq, drogq
pocztowq, osobiscie bqdz za posrednictwem poczty elektronicznej,

b) przyj?cie przez Rad? uchwaly w sprawie Programu,
c) po uchwaleniu Program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy,

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogioszen Urz?du Miasta i Gminy Kornik,
d) na podstawie Programu zostanie ogloszony Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie i powierzenie

realizaeji zadan publicznych Gminy.
4 ) Konsultacje Programu przebiegajq w nast?puj*}cy sposob:

a) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogioszen Urz?du
Miasta i Gminy Kornik, wywieszenie w witrynie okiennej Jednostki Koordynujqcej oraz do
wglqdu w wersji papierowej,

b) poinformowanie drogq pocztowq organizaeji pozarzqdowych o mozliwosci skladania uwag
dotycz^cych projektu Programu osobiscie, telefonicznie, drogej pocztowq lub za
posrednictwem poczty elektronicznej,

c) wyznaczenie terminow dyzurow, w ktorych pracownicy Jednostki Koordynujqcej po
godzinach pracy b?dc) do dyspozycji osob zainteresowanych projektem Programu,

d) przygotowanie przez Jednostk? koordynujqcq zestawienia uwag i sugestii zgloszonych
podezas konsultacji i uwzgl?dnienie ich w Programie.

X. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU
1 ) Realizatorami Programu ze strony wtadz samorzqdowych Miasta i Gminy Kornik Scj:

a) Rada i jej komisje w zakresie wytyezania polityki spolecznej i okreslenia obszarow
wspolpracy z organizaejami pozarzqdowymi, uchwalania Programu oraz zapewnienia
w budzecie srodkow finansowych na jego realizacj?.

b) Burmistrz Miasta i Gminy Kornik w zakresie:
- przygotowania roeznego Programu Wspolpracy Miasta i Gminy Kornik z organizaejami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publieznego,
- oglaszania otwartych konkursow ofert na realizacj? zadan publicznych,
- powolywania komisji konkursowych w zakresie przeprowadzania otwartych konkursow na
realizacj? zadan wlasnych Gminy przez organizaeje pozarzqdowe,
- udzielania dotaeji na finansowanie lub dofinansowanie realizaeji zadan publicznych
z budzetu Gminy w ramach przewidzianych srodkow,
c) wydzialy Urz?du Miasta i Gminy Kornik oraz miejskie jednostki organizacyjne

w zakresie biezqcych kontaktow z organizaejami pozarzgdowymi, wspolpracy przy
opracowywaniu Programu, przygotowania i publikaeji ogioszen oraz wynikow otwartych
konkursow ofert, organizowania pracy komisji konkursowych, sporzqdzania umovv
z organizaejami pozarz^dowymi, ktorych oferty zostaly wybrane do realizaeji, nadzoru nad
realizaeji zadania publieznego, jego rezultatami i kontroli wydatkowania dotaeji:

- Wydzial Komunikacji Spolecznej i Komunikacji Spolecznej,
- Wydzial Gospodarki Finansowej.

2) Realizatorami Programu ze strony sektora pozarzgdowego s^ organizaeje pozarz^dowe i inne
podmioty prowadzqce dzialalnosc pozytku publieznego (vv zakresie udzialu w otwartych
konkursach na realizacj? zadan publicznych oraz wykorzystania przyznanych na ten cel srodkow
finansowych, podejmowania wspolnych przedsi?wzi?c spolecznych).



XI. OKRES I SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1 ) Program obowiqzuje w okresie oci dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) Miernikami efektywnosci Programu w 2023 r. b$d*{ uzyskane informacje dotyczgce

w szczegolnosci:
a) liczby organizacji pozarzcjdovvych podejmujqcych zadania publiczne na rzecz lokalnej

spotecznosci,
b) liczby osob zaangazowanych w realizacj? zadan publicznych,
c) liczby osob, ktore byly adresatami roznych dzialan publicznych,
d ) wysokosci srodkow fmansowych przeznaczonych z budzetu Gminy na realizacji tych zadan,
e) Iqcznej wysokosci srodkow fmansowych i pozafinansowych zaangazowanych przez

organizacje pozarzzjdowe w realizacji zadan publicznych na rzecz mieszkancow,
0 systemowych rozwiqzah waznych dla funkcjonowania Gminy. Burmistrz zlozy Radzie

sprawozdanie z realizacji powyzszego Programu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOVVANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1 ) Komisje konkursowe powolywane s*j przez Burmistrza Miasta i Gminy w drodze zarzqdzenia
w celu zaopiniowania zlozonych ofert.

2) Burmistrz Miasta i Gminy, przed powolaniem komisji konkursowej, oglasza nabor kandydatow
organizacji pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie do skladu komisji konkursowej, okreslajgc co najmniej
7 dniowy termin zgloszenia.

3) W sklad Komisji nie mogcj wchodzic przedstawiciele tych organizacji, ktore biorq udzial
w konkursie oraz przedstawiciele Urz^du Gminy b^dcjcy cztonkami organizacji biorqcych udzial
w konkursie.

4) Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczqcy, aw razie jego nieobecnosci obowiqzki
przejmuje Wiceprzewodniczejcy komisji.

5) Komisja moze podejmowac czynnosci zwiqzane z przeprowadzeniem konkursu vv obecnosci co
najmniej polowy czlonkow, w przeciwnym razie Przewodnicz^cy wyznacza nowy termin posiedzenia
komisji.

6) Komisja zobowiqzana jest do traktowania na rownych prawach wszystkich ofcrentow
i do prowadzenia post^powania w sposob gwarantujqcy zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

7) Za udzial w posiedzeniach komisji jej czlonkom nie przysluguje wynagrodzenie i zwrot
kosztow podrozy.

8) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni^tych, bez udzialu oferentow. Termin i miejsce
pierwszego posiedzenia Komisji okresla Burmistrz Miasta i Gminy.

XIII. POSTANOWIENIA KONCOWE
1 ) W przypadku, gdy przepisy odr^bne przewidujcj inny tryb zlecania realizacji zadan publicznych

organizaejom pozarzqdowym i podmiotom prowadzejeym dzialalnosc pozytku publicznego anizeli
przewidziany w Ustawie stosuje si<? tryb w nich okreslony.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie majq przepisy Ustawy,
Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamowicniach publicznych .

XIV. SPOSOB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
Roczny program wspolpracy z organizaejami pozarzqdowymi zostal opracowany po
konsultacjach przeprowadzonych w sposob okreslony w uchwale Rady Miasta i Gminy Kornik nr



XLV11/662/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczgcych dzialalnosci statutowej tych organ izacji.
Projekt Programu zgodnie z zarzqdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kornik
nr 141/2022 z dnia 28 vvrzesnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarzqdowymi projektu uclnvaly w sprawie Rocznego programu wspolpracy
z organizacjami pozarzqdowymi na 2023 rok celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji
zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
www.kornik.pl, na tablicy ogloszen Urz^du Miasta i Gminy, w terminie od 28 wrzesnia 2022
do 19 pazdziernika 2022 roku. Z przebiegu konsultacji sporzqdzono protokol, ktory zostal przedlozony
Radzie Miasta i Gminy Kornik wraz z projektem uclnvaly w sprawie Programu Wspolpracy z
Organizacjami Pozarzqdowymi na 2023 rok .

w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu


