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Uchwała Nr XXXIII/213/05
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 maja 2005 roku


w sprawie przyjęcia Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi.


	Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./1 Rada Miejska w Korfantowie uchwala:


§ 1

	Przyjmuje się Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Jan Okeksów








1/Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203/.



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIII/213/05 
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 maja 2005 roku








Karta współpracy Gminy Korfantów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego




























Korfantów – maj 2005 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
“Karta współpracy Gminy Korfantów...”, zwana dalej Kartą Współpracy lub Kartą, jest wieloletnim programem współdziałania samorządu Korfantowa z działającymi na terenie gminy organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Karta jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
	Karta określa cele i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji za-dań publicznych, a także tryb postępowania w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Rozdział II. Cele
Cel główny:
Celem Karty jest prowadzenie przez Gminę Korfantów działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na obszarze działania gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Cele szczegółowe:
-	umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
-	zwiększenie wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej gminy,
-	poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
-	integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących zakresem swego działania sferę za-dań publicznych,
-	udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu Programu,
-	wzrost innowacyjności w rozwiązywaniu problemów społecznych,

Rozdział III. Realizatorzy Karty Współpracy
Rada Miejska w Korfantowie i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i fi-nansowej gminy, w szczególności uchwalania Programu,
	Burmistrz Korfantowa w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Miejską w Korfantowie,
Komisja Oceniająca w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Korfantów organizacjom pozarządowym,
	Naczelnicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami        w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

Rozdział IV. Formy współpracy
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do sfery pożytku publicznego poprzez:
	powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
	wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

	Wzajemne informowanie się organizacji i organów samorządu o planowanych kierunkach działalności oraz współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
publikowanie informacji na stronie internetowej www.korfantow.pl,

udostępnianie strony internetowej gminy jako miejsca wymiany informacji,
	udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komisji zgodnie ze Statutem Gminy,
	przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o planowanych lub realizowanych w kolejnych latach zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu     o środki inne, niż wynikające z Programu,
Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym   i inicjatywnym (z inicjatywy organu samorządu gminy lub organizacji), złożonych            z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli właściwych organów gminy w celu:
	przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
	przygotowania sprawozdania z realizacji Programu,
	Inne formy współpracy mogą obejmować w szczególności:
	udzielanie pomocy w organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których te-matyka wiąże się z Programem, np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu lub środków technicznych,
	udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet gminy,

organizację lub współudział organu samorządu gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze zlecaniem organizacjom poza-rządowym realizacji zadań publicznych gminy,
promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu,
udzielanie przez samorząd gminny wsparcia pozafinansowego organizacjom, np. przez użyczanie sprzętu, udostępnianie sal,
	doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
w przygotowywaniu projektów lub pisaniu wniosków.


Rozdział VI. Otwarty konkurs ofert – procedura rozstrzygania wniosków
Burmistrz Korfantowa ogłasza konkurs poprzez opublikowanie stosownych komunikatów na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie, na stronie internetowej Urzędu oraz w lokalnych mediach co najmniej na 30 dni przed ostatecznym terminem składania ofert. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego   w Korfantowie oferty na realizację zadania wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji.
Oferty złożone w danym roku budżetowym mogą dotyczyć tylko tego roku. 
	Dla rozpatrzenia złożonych ofert Burmistrz powołuje pięcioosobową Komisję Oceniającą, składającą się z przedstawicieli samorządu. Komisja bada poprawność złożonych ofert pod względem formalno-prawnym, tzn. czy dana oferta jest kompletna i zgodna z przyjętym wzorem oraz pod względem merytorycznym, tzn. czy mieści się w zadaniach gminy przyjętych na dany rok budżetowy. W przypadku stwierdzenia braków formalno-prawnych Komisja wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty uznane przez Komisję za niezgodne z zadaniami gminy przyjętymi na dany rok budżetowy nie będą rozpatrywane.

Oceniając złożone oferty Komisja Oceniająca posługuje się następującą punktacją:
1)	poprawność złożonego wniosku pod względem formalno-prawnym  –         5 pkt,
2)	jeżeli obszar objęty projektem obejmuje więcej niż 1 sołectwo          –       20 pkt,
3)	procentowy udział środków własnych wnioskodawcy:
a)	do 10%                                                                                           –         5 pkt,
b)	do 20%                                                                                           –       10 pkt,
c)	do 30%                                                                                           –       20 pkt,
d)	powyżej 30%                                                                                 –       30 pkt,
4)	poziom zaspokajania potrzeb społecznych określonych zadaniem     –    0-45 pkt. 
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów. Do realizacji będą przyjmowane oferty, które zdobędą największą liczbę punktów.
	Wyniki konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Korfantowa, który następnie zawiera z poszczególnymi oferentami umowy o realizację zadań.

Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Korfantowa wyników konkursu protokół Komisji Oce-niającej jest publikowany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
	Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz uzupełniającej dokumentacji ponosi oferent. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, chyba że oferent zastrzeże sobie takie prawo w momencie składania oferty.
W przypadku złożenia oferty z własnej inicjatywy organizacji stosuje się ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale Karty.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe
W terminie do 30 grudnia każdego roku Burmistrz Korfantowa składać będzie Radzie miejskiej sprawozdanie z realizacji Karty Współpracy w danym roku.
	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynikających z postanowień Karty i Programu określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Korfantowie.


Przewodniczący
Jan Oleksów

