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Zarzadzenienr151．983．2018

BumistrzaMiastaiGminyDebrzno

zdnia26．09．2018T．

W SPraWie：∴rOZPOeZteia konsullaeji projektu uehwaIy W SpraWie’●Rocznego Pmgr・amu

Wsp6ipracy Miastai Gminy DcblZnO nairOk　2019　z oI・ganizacJami

poza一望dolVymi oraz podmiolami wymienionymi w art・3　ust・3　uslawy z

24kwietnia200　pokuodzialalnoScipozytkupubliczncgoiowolontariacic●一．

Napodstawieart．30ust．luslawyosamorzadziegminnym（Dz・U・Z2017T．poz．1875zpdZrLZm．）

OraZ§4ust・1Regulaminu konsultaq一、StanOWlaCegO Zalacznik do Uchwaly nrV／31／2011Rady

Miejskiej w Debrznie z dnialO marca2011r．w sprawie okreSlenia szczegdlowego sposobu

konsultowaniazorganizaqamlPOZarZadowymiipodmiotami．oktdrychmowawart．3ust．3ustawy

O dzialalnoScipozytku publicznegoio wolontahacie．prqiektdw aktbw prawa mi匂scowego w

dziedzinachdotyczacychdzialalnogcislatutowejtychorganizadi

zarzadzasieconastePuJe：

§10glasza sie rozpoczecie konsultaqiiprqiektu uchwaly w．sprerieIIRocznego Programu

Wspdlpracy Miastai Gminy Debrzno na rok　2019　z organlZaqami pozarzadowymi oraz

POdmiotamiwymienionymiwart・3ust・3ustawyz24kwietnia2003。kuodzialalnoScipozytku

Publicznegoiowolontariacie’I・

§20gloszenieorozpoczeciukonsultaqiistanowizalacznikdoniniqiszegozalZadzenia．

§3Zarzadzenie podlega zamieszczeniu na stronieintemetowei www．debrzl1°．Pl．w Biuletynie

InfbrmadiPubliczn匂http：／化iD・debrzno・Dl．natablicyogloszehUrzeduMiaslaiGminyDebrzno．

§4Zarzadzeniewchodziwzyciezdniempodjecia．
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ZalacznikdoZalZadzenlanr151・983・2018

BurmistrzaMIaStaIGminyDebrzno

zdnia26．09．2018r．

BurmistrzMiastaiGminvDebrzno

Ogねsza

rozpoczeciekonsuItacJ－SpoIecznvch

projektuuchwaIvwsprawie

RoczrlegoProgralmWspeIpracYMiastaiGminYDebrzhonarok201920rganizacJam，poZarZadowymi

orazpodmiotamiwYmienionYmiwart・3ust・3ustawz24kwiethia2003rokuodzialalnoScipotYtI｛u

pubIicznegoiowoIontariacie

zapraszamyorganizacjepozarzadoweorazpodmiotvwvmienionewart・3ust・3ustawvz24kwietnia

2003rokuodziabInoScipoiYtkupub一一CZnegOiow0－0ntariaciedoprzedstawianiaswoichuwagiopiniina

tematprojektuwwiuChwaivwrazzzaIacznikami・

ProsimyonadsYtanieuwagIOpIniidrogakorespondencvjnanaadresUrzeduMiastaiGminyDebrzno′

uI．Traugutta2，77310Debrzno－ubzapoSrednictwempocztYe－ektronicznejnaadresurzad＠並立型9－Pl

l．PrzedmiotkonsuItacji：projektRocznegoProgramuWsp的racyMiastaiGminYDebrznonarok

201920rganizacjamipozarzadowvmiorazpodmiotamiwYmienionvmiwart・3ust・3ustawvz24

kwietnia2003rokuodzia－a－noScipozytkupublicznegoiowoIontariacie

2．FormakonsuItacji：08－0szenienastronieinternetowej塑・debrzrrQ一也ihiiBiLJbip・debrzno・PI

orazwYWieszenienatabIicvo6－0SzeIiUrzeduMiastaiGminvDebrznowceIuumo油wie…a

zg－aszania opiniiiuwag droga p－Se…a na adres UMiGIub za poSrednictwem pocztv

eiektronicznejnaadres旦rZad＠debrZIl〇・由

3．TerminkohSuItacji：dodnia12・10・2018r・

4．KomerkaodpowiedziaInazaprzeprowadzeniekonsuitacji：ReferatRozw°juStrategICZnego・

土凪
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RoczhYprogramWspeipracY

MiastaiGminYDebrznoharok2019

ZorganizaqamipozarzdowYmiorazpodmiotami

wYmienionYmiwaltBLISt〃BustawYZ24kwietnia2003roku

odzialaInoScipo帥kupul）licznegeiowoIontariacie
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napodstawieprzepisdwustawyzdn・24kwietnia2003r・OdziakInoScipoZytkupubIicznegoi OWoIontariacie′uStaWyZdn・8marca1990r・OSamOrZadziegminnym′uStaWyZdn． 7kwie帥a1989r・praWOOStOWarZySZeniachorazusl遇”γZdn．ekwietnia1984「． 

Ofundaqjach，atakZeodrebnychprzepISOW 　■．・●一 

trOSkeot…a事ZrdwnowazonyrozwQjMiastaiGminyDebrzno ・′・′・′′′－ 

RocznyPrOgramWs［胤pracyMiastaiGminyDebrznonarok2019zorganizaqami 

pozarzadowymiorazinnymipodmiotamiwymienionymiwart・3ust・3ustawyz24kwietnia 

2003rokuodzia矧noScipoZytkupubIicznegOiowolontariacie 



1．SJowniczek

IIekro〔wProgramiejestmOWaO：

－programie－na－eZyprzeztorOZumieeRocznyProgramWsp的racyMiastaiGminy

Debrznozorganiza印mipozarzadowymiorazinnYmipodmiotamiwymienionymiwart・3ust・

3ustawyz24kwietnia2003rokuodzia，a一noScipoZytkupubIicznegoiowoIontariacie；

－projekcie－na－eZyprzeztOrOZumieecatoSedzia郁okreSlonychwoferCie′Oktdrejmowa

w art．14ustawy Z dn・24kwietnia2003r・O dziaJaInoScipoZytku pubIicznegoio

wolontariacie；

－uStaWie－naIeZyprzeztOrOZumieeustawezdn“24kwietnia2003r“odzjaLalnoScipoZYtku

pubIicznegoiowoIontariacie；

－Wniosku－nalezyprzeztoroZumieとofe直e′Oktdrqmowawart・14ustawyz24kwietnia

2003「．odzia圃no細poZYtkupubIicznegoiowoIontariacie・

II．CeigめwnyoraZCeleszczeg働owe

Nadrzednym ce－em Programu jest StWOrZenie wa…kdw do peJnej rea”zaqji

konstYtuCyjnychorazustawOWyChprawobYWate－idozrzeszaniasieitworZeniaorganizaqi

sIuzacychzaspokajaniuichpotrzeb・

CeIemszczegeiowymjest：

一〇kreSleniet…aiychiprzejrzVStyChzasadiformwsp的racysamorZaduMiastai

GminyDebrZnOZdzia舶Cym而terenieMiastaiGminyorganizaqamiobYWateiskim巾akimi

jakst。WarZySZenia′funda的radysokckieii…egrupymieszkahcdw；

一〇kreSlenieinstrukCi，prOCedur oraz meChanizmdw dotyczacych wykonYWania

zIeconychprzezsamOrZadzadah，atakZetrybuizasadichrozliczania・

III．　　ZasadyWSIPbipracY

samorzadMiastaiGminyDebrznowykonujacsWqjeustaWOWeZadaniakierujesie

zasadamizawa巾ImiwProgramiewodniesieniudo：

－StOWarZySZeh dzia舶CyCh na podstawie ustawy Z dn・7kwietnia1989r・praWO O

StOWarZySZeniach；

一fundaQiwrozumieniuustawyzdn・6kwietnia1984r・Ofundacjach；

－jednostekpomocniczychMiastaiGminyDebrznoutworzonyChnamocyStatutuMiastai

GminyDebrzno；
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一innychorganizaq－POSiadajacychbadZnieposiadajacychosobowoscIpraWnej，dziak萌CyCh

ZgOdniezprzepisamlpraWairealizuJatyChceIespqIneZCeIamisamorzadu“

Wsp的racaMiastaiGminyDebrznozorganizaqamiopierasIenaZaSadach：

－pOmOCniczoscl；

－SuWerennoScistron；

－partnerStWa；

－e俺kVWnO…di

－uCZCiwejkonkurenql；

－JaWnoSd，

Ⅳ“ZakresprzedmiotowY

SferawspdJpracyobejmujewszystkieobszaryOkre鉛newart・4ustawy，C．zadaniaw

l）pomocyspolecznej′WtympOmOCyrOdzinomiosobomwtrudneisytuaqjZyciowejoraz

WyrewnYWaniaszanstychrodzin＝oseb；

la）wspieraniarodzinyjsystemupieczyzastepczej；

lb）udzielania nieodpLatnej pomocy prawnej oraz zwiekszania SwiadomoSci prawnei

SPOJeczehstwai

2）dziaJalnoScinarzeczintegraqj‖reintegraqizawodowejispoJeczn句osebzagroZonYCh

WykIuczeniemspoIecznyrn；

3）dzia捌noScicharYtatyWnej；

4）podtrzymywaniaiupowszechniania tradyqjinarodowej．pieiegnowania poIskoScioraz

rozwqJuSwiadomoScinarodowej′ObYWatelsk申ikulturoweJ；

5）dzia脚noScinarzeczmn唾ZoScinarodowychietnicznyChorazjezykaregionaIne90；

6）ochronyipromoqizdrowia；

7）dzia矧noScinarzeczosdbniepehosprawnych；

8）promoqizatrudnieniai aktywizaqjizawodowej oseb pozostajatyCh bez pracyi

ZagroZonychzwolnieniemzpracy；

9）dziaLaInogdnarzeczrewnychprawkobietimeZCZYZln；

10）dzialalnoScinarzeczosdbwwiekuemerytaInym；

11）dziaialnoSciwspomagajacejrozwCjgospodarczy，WtymrOZW句pzedsiebjorczoSci；

12）dziaIalnoSciwspomagajacej rozw句techniki，WynaIazczoSciiinnowacyjnoScioraz

rOZPOWSZeChnianjeiwdraZanienowychrozwiazaritechnicznychwpraktycegospodarczej；

13）dzia脚noSciwspomagajacejrozwejwspdlnotispolecznoSc＝Okalnych；
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図
14）nauki，SZko一nictwawVZszego′edukaCi，05wiatyi”VChowania；

15）wypoCZynkudzieciimlodzieZy；

16）kuItury，SZtUki′OChronyddbrkuIturYidziedzi（士WanarOdowego；

17）wspieraniaiupowszeChnianiakuIt…yGzycznej；

18）eko一〇giiiochronyzwierz＊OrazOChronydziedzictwaprzyrOdniczego；

19）turVStykiikrajoznawStWa；

20）Porzadkuibezpieczehstwapubiicznego；

21）obronnoScipa証3tWaidzja，a一noSciS陸brqjnychRzeczYpOSpOIitejPoIskiej；

22）UpowSZeChnianiaiochronywolnoSciiprawcz†owiekaorazswobddobYWatelskich′a

takZedziak諭wspomagaJaCyChrozwejdemokraCi；

23）ratownictwaiochronyIudnoSci；

24）pomocyOGaromkatastrof′k－eskZywioめWyCh・kondiktdwzbrqjnYChiwqjenwkrajuiza

granicil；

25）upowSZeChnianiaiochronyprawkonsumentdw；

26）dzia伽oSdnarzeCZintegraCieurop弱ejorazrOZWijaniakontaktdwiwsp的racy

miedzyspoねCZehstwa巾

27）promoCj＝organizaqjiwolontariatu；

28）pomoCyPo10niiiPolakomzagranica；

29）dzia，a一nQScinarzeczkombatantdwiosdbrepre的nowanyCh；

30）promOCiiRzeczypospOiitejPoIskiejzagranica；

31）dziab一noScinarzeczrOdziny′maCierzyhstwa′rOdzicieIstwa′upOWSZeChnianiaiochrony

prawdziecka；

32）przeciwdziaねniauzaieZnie巾Omipatoiogiomspoleczny叩

33）dzi抽noScinarzeczOrganizaCipozarzadowychorazpodmiotdwwymienionychwart・3

ust，3ustawy．wzakresieokreSl0nymWpkt1－32；

V．FormYWSpdpracY

wsp的racasamorzaduMiastaiGminyDebrznozorganizaqamiodbywasiewformach：

回powierzaniabadZwsp－eranierealizacjizadahpublicznych；

回zIecanianawniosekorganizaqjizadaniapubIicznegowtrybieart・19austaw；

回realizacjizadahpubIicznychwtrybieart・19bustaw；

固wzajemnegoinformowaniasieoplanowanychipodjetychkierunkachdziaJaInoSci′

回konsuItowaniazorganizaqami，Odpowiedniodo zakresuich dziakmia′prqjektdw

aktdwnormatYWnyChwdziedzinachdotyczacychdzia圃noSciorganizacji；

回lworzeniawsp6lnychzespoldwiniqjatYWnyChidoradczych；
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回WSp的ziaねniawreaiizaqiprqiektdwiprogramdw′WtymWSp帥nansowanYChze

Sr。dkdwuniiEuropejskiejorazinnychZrede，′WSZCZegdInoScinapodstawieustawyz

dn・egrudnia2006r・OZaSadachprowadzeniapo時価rozwqju；

回wspieraniaini垂tYWWSp的racytrCjsektorowej′WtymWSZCZegdInoSd Lokalnej

GrupyDzialania；

回wzajemnegowsparciamerytorycznego′erganizacyjnegojtechnicznego，WtYmW

SZCZegdlnoSdwsparciaRadyOrganizaqjiPozarz的OWyChPowiatuCz山Chowskiego；

回udzielaniapozyczek′gWarangiiporecZen′WSZCZegd，noSciwzakresieprqjektdw

WSpd楯nansowanychze…rodkdwUniiEuropejsk吋

VI・prioIYtetoWeZadaniapubiiczne

ZadaniamipriorytetowymiMiastaiGminyDebrznosa：

－nauka，SZkoInictwowyZsze，eduka申，OSwiataiwychowanie，

－WSpieranieiupowszechnianiekuItury zycznqispoHu，

‾WSPieraniedziak）hzzakresupromoqiiorganizaqlWOlontariatu，

一WSpieraniedzia，alnoSciwzakresiekultu，γitradyCiregio…′SZtukiiochronYddbrkuItury

OraZPrOmOqlgminy，

－　udzielania nieodp伽nei pomocy prawneJ OraZ ZWiekszania SwiadomoSci prawnej

SPOIeczehstwa；

‾rePreZentOWanie gmIny Debrzno w organach FundaqjiLOkalna Grupa Dziatania Ziemi

Cz庇howsk画　OraZ W OrganaCh Stowarzyszenia LokaIna Grupa Rybacka Pqjezierze

Krajehskie；

－WSparCie merytolγCZne′Organizacyjneitechniczne dziaIari FundaCi Lokalna Grupa

DziaねniaZiemiCz山chowskiejwramachZespo山KoordynatordwGmi…yCh；

－udzjaiiwsparciepracbadawczychprowadzonychprzezinarzeczorganizaqii；

VII○　　○kreslealizaqiiPpogramu

Programrealizowanybedziewokresieodlstycznia2019rokudo31grudnia2019roku．

VIII・　Spos6breaIizadiProgramtJ

l・ProgramreaIizowanyjestprzez：

－RadeMiejskaWDebrznie；

－BurmistrzaMiastaiGminyDebrzno；
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圏
－jednostkipodIegk，‖jJ OSrodek Pomocy Spolecznej w Debrznie，Zakはd Gospodarki

KomunaIne申MieszkanioweJWDebrznie，ZakねdWodociagdwiKanalizaqiWDebrznie，SzkokI

Podstawowa w Debrznie，Szkoiy Podstawowe w My釧goszczy，Starym Gronowie oraz

Uniechowie，PrzedszkoleM時SkiewDebrznie，ZIobekgminnywDebrznie，CentrumKuItury，

Spo血iTurystY砧wDebrznie，InkubatorPIZedsiebiorCZOSdCierZnieorazprzez；jednostki

pomocnicze－SOIectwa；

一〇rganizaqepozarzadoweorazinnepodmiotY・

2．Realizaqa poszczegdlnych form wspdJpracy wymienionych w pkt V odbywa sie

nastepuJaCO：

FoRMA �7��6��$T�U､�4��ODPoWIEDZIALNY 

PowierzaniebadZwspieranie 尾vﾆ�7ｦV譁X��ﾙlｦﾗVﾘ��&�ｨ��x��&�R�Burmistrz　MiG　Debrzn0　－Inspektor 

reaIizaqizadahpubiicznych 微Ev�'FVt���ｶ�ｷW%7X���VﾇH�����ds．　　pciySkiwania　　　Srodkdw 

podstawie　uchwa母　budZetowej　w ����'VEｦWF��6��

tIYbieart．13ustawy 噺妨(�ｵv譁7f��5d6�VF踟7FVｲ�

ZIecanienawniosekorganizaql 沸靖ｦV譁W�'ｦWｦ�&v�譌ｦ��Wv譁�6ｷX�2�Burmistrz　MiG　Debrzno－Inspektor 

ZadaniapubIicznegowtrybieart・ ���ｦV6帽��FW�沸ｦ匁�����7F�v乏�ds，　　Pl擁ySkiwania　　　Srodkdw 

19austaw 遊6��^ｦ'VEｦWF�V��pozabudZetowych Kierownicyinnychjednostek 

Realizaqizadahpu胡CZnyChw 沸ﾆUｦV譁Wv譁�6ｷW�'ｦWｦﾖ妨7ｦｶ��6Gr�Burmistrz　MiG　Debrzn0－Inspekt°r 

trybieart．19bustawy �&Wｧ��7&VF譁�V'ｦ���7&VF譁7GvVﾒ�ds．wdraZania　StrategiiRozwqju 

crga両Zaqi，p°djede　deeyzjina 磐��7F�牌ﾖ也認V''ｦ踐��&�����

DOdstawieuchwaNbud之etowej 噺妨&�譁7末跚�6�VF踟7FVｲ�

Wzajemneinformowaniesieo �7��ｶ�譁�&�&�7ｦVF��U�ﾆ�踟v�逍6��BurmistIZ　MiG　Debrzn0　－Inspektor 

pianowanychipodjetych 沫&V�沫ｦ��逍6���Gｦ��,ｶ��5fﾅfﾖ�����ds．wdraZania　StrategiiRozwqiu 

kierunkachdzialalnoSci 芳�VﾖV蹤Gx���&�&�ﾖ��6��7VGｦ��ﾂ�MiastaiGminyDebrznoipromoQi， 

przedstawicieliorganizacjiwseijach 薄�7�VｷF�&G8�G���6ｶ要�譁�ﾅﾇ&�ｶGr�

Rady　Miejskiej．bieZaca　wymiana ����'VEｦWF��6��

informacji 噺妨&�譁7f匁逍6�VF踟7FVｲ�

Konsultowaniezorganizaqami， �7��ｶ�譁�&�&�7ｦVF��G���踟v�逍6��Przewodniczacy　Rady　　Miejsk時， 

Odpowiedniodozakresuich ��ｷFGv踟&ﾖ�G牝跚�6��6ｶ�7T友��譁R�Przewodniczacy　　KomisJI　Rady 

dzialania，prqjektdwaktdw ��'�坊ｷFGx���ｷFGx��踟&ﾖ�E夫逕6��2�Mi句Ski句 

normatYWnyChwdziedzinach 遊Gｦ����'ｦVG7F�v�6坊ﾆ薮&v�譌ｦ��羊�BurmistIZ　MiG　Debrzn0－Inspektor 

dotyczacychdzia捌noSci 霧�枅�6�������&�G�����ﾖ坊ｧ6ｶ坊ｨ�2�ds．wdraZania　StrategiiRozwqju 

Organizaql 率�ﾖ妨7ｦ7ｦ�譁X���%�ｦVｷFGx���ｷFGr�MiastaiGminyDebrznoiprOmOql， 

∩°rmatYWnyCh　　　na　　　stronie 薄�7�VｷF�&G8�G���6ｶ要�譁��&�ｶGr�

www．debrzno．Di ����'VEｦWF��6��ｶ妨&�譁7f匁軫6�VF踟7FVｲ�

Tworzeniewspdlnychzespolew ���ｵt��譁WｦW7��GwFVﾖ�G�7ｦ逍6㎎�Przewodniczacy　RadY　　Miejskiej， 

油日atYWnyChidoradczych 率�剖ｦ蹂蓼ﾘ&���沸V"�PrzewodniczacyKomisjiRady M時Ski句 BurmistIZMiGDebrzn0－Inspektor ds．wdraZaniaStrategiiRozwQju MiastaiGminyDebrznoipromoqi， Inspektords．pozyskiwaniaSrodkdw POZabudZetowych Kierownicyinnychjednostek 

Wspdldziaklniewrealizaqii 蛤�ｶ�7T幽�ｵv�譁X����ｨ�����ｷ&v�譌ｦ���ﾖ��Burmistrz　MjG　Debrzn0－Inspektor 

prqjektewipr°gramdw，WtYm 蒙�ﾆ要�66末6���'F觚%6ｶ坊v�Gｦ��8ｲ�ds，WdraZania　StrategiiRozwqju 

wspdJfinansowanychzeSrodkdw 踊����&V�沫ｦ��逍6������'�坊ｷF�6��B�MiastaiGminYDebrznoipromoCi， 

UniiEuropejskieiorazinnych 柳vﾆ�7ｦV譁X��ｶ�ｷW'7X��x��G'�&帽���'H�R�Inspektords．pozyskiwaniaSrodkdw 

ZrddeLwszczeqdInoicina �#����W7H�CGW7F�u沸F��FW�'VF譁��DoZabudZetowch 



podstawieustawyzdn．6 �#��h�X�C���&�6�F�6����&��GｦV譁��Kierownicyinnychjednostek 

grudnia2006「，oZaSadach DrOWadzeniaDoIitvkirozwoju ���鱶ｶ�&�w�ｧR�

Wspieranie油日atYWWSPdlpracy 彪Gｦ��ﾇ�'ｦVG7F�v�6坊ﾆ磐��7F�牌ﾖ也��RadaMiejskawDebrznie，Burmistrz 

tr句Sektorowej，WtymW 富���&�6�6���ｦW7��Gx��&�&67ｧ�6��B�MiGDebrzno 

SZCZegdInoSciLokalnejGrupY 遊Gｦ��ﾇx����6坊GｦV譁�6����&v�襾r�

DziaklniaZiemiCzluchowskiej 薮&v�譌ｦ����8����TuｦU7F譁7Gv�����r�

OraZLokalnejGrupyRybackiej �&V�密ｦ��逍6����'ｦWｨ���&v�譌ｦ�ｾVR�Gｦ��,ｶ譁�6��

WzajemnewsparCie 婦ｦ�ｦVﾖ觜��Uｧ�7ｦ�譁X��ｶ�G'��G6�ﾆ��2�BurmistrzMiGDebrzno，Organizaqe 

merytoryczne，organizacyjnei �7�%ｦWGX�6ﾖ�FW&���VGx���&�ｦ匁逍6��

techniczne，WtymW SZCZegdlnoSciwsparcieRady OrganizaqiPozarzadowych PowiatuCz山chowskieqo 沸�6�&Wx�G���7w&V�沫ｦ��末Gｦ������

UdzielaniepoZyczek．gwaraneii 沸ﾆ�V譁Wv譁�6ｷW�'ｦWｦ�&v�譌ｦ��ｹF8�2�BurmistrzMiGDebrzno 

poreczen，WSZCZegdlnoSciw ���ｦV6帽��FV7率ｦ匁�����7F�v乏�

Zakresieprqiektew 遊6��ｧ�'VEｦWF�Vｦ�&�ｦ�&V&逍6��

WSPi仰nansowanychzeSrodkdw 　UniiEuroDejskiej ��'ｦW�ﾅ6Wr�

Propozyqezadaripublicznych winny by〔sk†adane przezorganizaqjewfbrmiewnioskudo

budZetunarokkoIejnyniepoznieJniZdodnia30wrzeSnia．

3・SposdbrozIiczaniadotaciiprzekazanychwtrybieart．13i19austawy

RozliczeniedotaqjinastepuJenapOdstawiezloZonegowterminieizaakceptowanego

przezMiastoiGmineDebrzno sprawozdaniazreaIizacjizadania．

Dowodyksiegowe（m・in・faktury，raCh…ki，umOWyCyWilnoprawne），kterezgodniez

ustawaZdnia29wrzeSnia1994「“orach…kowo…d（亡．j，Dz．U．Z2016「，POZ．1047zpdZn．

Zm・）potwierdzaja pOniesienie kosztdw finansowanYCh z dotaqi powinny zawierae

SpOr：喝dzonywsposdbt…alyopiszawieraJaCyinformacje：ZjakichSrodkdwwydatkowana

kwotazostaねpokrytaorazjakiebyねprzeznaczeniezakupionychtowarew，uSlugiubinnego

rodzaju opねconei naIeZnoSci・Informaqa ta powinna by〔podpisana przez osobe

Odpowiedzialna za sprawy dotyczace rozIiczeh finansowych organizaqji／koordynatora

prqjektu・OryginalnedokumentymogabyCsprawdzaneprzezprzedstawicieIiMiastaiGminy

Debrznopodczaswizytmonitoringowych．

WzeroDisu：

Kwote……‥ZI wVkorzys由nodocelew／wydatkowanone……………．（np．wYkon”iematerIaI6wszkoleniOWyChdIa20UGZeStmkewszkoienIa

Organizow抑egoWdniudd・mm・nYT・）・SGnansowanozeSrodkdwwlasnYChwkwocle　　／MはStalGm油yDebrznowkwocle WramaCh

PrCJektupn∴　　…・UmOWanr………‥Zdnia　　　・・Rodzajkosztu．dzlaIama／pozyqawbudzeCie／podpoZYqa……………．，pOdpISoSCbY

upowaznlcnej）．

働伯030bykooI切m助7dgp′qek〟のOI沌′I7IOneI）



Do sprawozdania za庫ZyC mOZna wszelkie materiaIy dokumentL萌Ce reaIiza萌Zadah

（artykulyprasowe，IistyobecnoSci，Zdjecia．sprawozdania，prOtOkolyitp・）・

IX，WySoko発きrodkewpianowanychnarealizacjeProgramu

l．PlanowanawsokoSeSrodkdwbudzetowychprzeznaczonal↑arealizaqeprogramuw2019

roku wynosi60000・00zl・

2．0stateczna wysokoSC Srodkdw budZetowch na realiza即Zadah okreSli Uchwala w

sprawieprzyJeCiabLIdZetugmlnyna2019rok・

X．SposebocenYreaiiza匂iProgramu

l．ProgramwspdIpracyjestpoddawanycorocznieewaIuaqjirozumianejjakodziaねnia

majacenaceIuocenereaIizaqiPrOgramupOprZeZanaiiZe：

1）Iiczbyogioszonychotwa巾′Chkonkursdwofert，

2川CZbyzねえonychofert，

3）Iiczbyzawartychizrealizowanychprzezorganizaqiepozarz的OWeumdw，

4）佃CZnejkwotyprzyznanychiwVkorzystanychdotaqji，

5）Iiczbyiwynikdwkonsultacjispolecznych，

6）IiczbyorganizaCikorzystaj司yChzdotaqjiporazpie…SZy，

7）wysokoSciSrodkdwmansowych przeznaczonychzbudZetuGminydIaorganizacji

pozarzadowychnareaIizaqezadahpubiicznych“

2．Nie poznleJniZdo dnia30kwietnia2020roku′Burmistrz przedloZy Radzie

MiejskiejsprawOZdaniezreaIizaqinin噌SZegOprOgramu・

XI“Informaqa o sposobie tWorZehia programu oraz o ptzebiegu

kohSultaqii

Program stworzony zoStal przez pracownika Urzedu Miastai Gminy Debrzno

odpowiedziaInego za wspdiprace z organizaqjami pozarzadowymi－Inspektora ds・

PozyskiwaniaSrodkewpozabudZetowych“PrzyJegOOPraCOWaniuwzietezostalypoduwage

nastepujaCekwestie：

－　dotychczasowe doらwiadczenia Miastai Gminy Debrzno ze wspdlpracy z

Organizaqami；

－Wnioskizezreaiizowanych dotychczasprqiektdwwspd楯nansowanYCh zeSrodkdw

UniiEuropejskiej；
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ーrOlaorganizaqiiwZyciuspoJeczn0－gOSPOdarczYm；

－doSwiadczenieorazpotenqiaImerYtOrYCZny，Organizacyjny，teChnicznyiman90Wy

0噌aniza事．

WceludokonaniakonsuItaqjispolecznych，OktdrychmowawuchwaIeRadyMiejskiej

nr Vl31／2011z dn・10marCa　2011「・prqjekt Programu，na pOdstawie zar乙adzenia

BumistrzaMiastaiGminyDebrznonr151“983・2018zdnia26・09・2018r・umieszczonyzostaI

nastn0両eintemetowejwww・debrzno・Pl0raZhtt。：／lbiD．debrzno．DIzinfoma〔尭OmOがwoSci

Zglaszania uwagza poSrednictwem pocztyelektronicznejlubdrogatradycyjniI．Wwy面ku

przeprowadzonych konsuItaCi……………………““uWaga．Po przeprowadzeniu konsultaBi

…doprqiektuprogramuwspdJpracyMiastaiGminYDebIZnoZOrganizaqjami

POZarZadowyminarok2019．

XIl・　　TIYblnWOJYWahiaizasadYdziaねniakonisjikorlkursowychdo

opiniowahiaofehWOtWa巾Idlkonkursachofelt

l“KomiSjaskladasiezminimum30Sdb，Wty…

－prZynajmniejjednegoprzedstawicieIaorga…Wykonawcze90；

一prZynajmniejjednegoreprezentantaorganizaqi；

－WZaleか0±kiodpotrzeb一〇SdbposiadajaVChwiedzespeqaIistyczna．

2“Powolanie Komisji，W tym jej przewodniczacego，dokonYWane jest w drodze

ZarZjidzenia Bumistrza／kierownikajednosdki．Praca Komisjijestjawna，ZaSdojej

CZbnkdw maja ZaStoSOWanie przepisy ustawy Z dnia14czenNCa1960「，－Kodeks

POStepOWaniaadm面StraCyjnegodotyczaCeWyIaczeniapracownika．

3・Wceluwybo…CZわnkdwKomisjikonkursowejreprezentujatyChorganizaqjeBumistrz

／Kierownik jednostki zaprasza reprezentantdw organizaqji pozarz的OWγdh oraz

innych podmiotdw do udzia山w pracadh KomisjiKonkursowej FmprZeZ OgIoszenie

dostepnenatabIicyogJoszehwsiedzibieUrzeduMiastaiGminyDebrzno／jednostki

lubnastronieintemetowejwww，debrzno．pl．

4・WskねdKom画konkursowejnie mo明byepowolanilrepreZentanCiorganizagi，ktdra

bierZeudzialwdanympostepowaniukonkursowym．

5・KomiSia konkursowa moZe dziaIai bez udzialu osdb wskazanych przezorganizacje

pozarziIdoweIubpodmiotywymienionewart．3ust．3ustawVjeZeIi：

a）ZadnaorganizafjaniewskaZeosdbdoskねdukomisjikonkursowej，

b）wskazaneo90byniewezmaudziaiuwpracachkomiijikonkursowej，

C）wszystkie powolane w skIad komisjikonkursowej osoby podIegaj wwylczeniu na

POdstawieart・15ust．2dIubart．15ust．2fustawV．
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国
6．KomiSja dokonuJe OCeny SkねdajaceJ Sle Z dwdch etapdw：OCeny formaIneJi

merYtOrVCZnej．

6．1．　0Cenaformalna

OcenaformaInapoleganasprawdzeniuspeInieniapodstawowychwymogdwudzia山

w konkursie dotyczacych prqjektuireaIizatora・KaZdywniosekzostanie zarejestrowanyi

otrzyma swqInumer，na ktdrywnioskodawca bedzie mdglsiepowolywa〔podczascalej

procedury，OcenieformalnejpodIegaebedziezgodnoSewnioskuzzabZeniamiProgramuoraz

konkursu．0cenie formaInej poddawane beda elementY Wγmienione w zalaczniku do

niniejszegodokumentupn・，，KartaocenyformaInej’’“

Wnioski odrzucone ze wzgIeddw formaInYCh nie beda poddawane oce巾e

merYtOryCZnej．W prZypadku oceny negatywnej wnioskodawca poinformowanYZOStanie o

PrZyCZynieodrzucenia・

Od negatyv〕negO Wyniku oceny formainej，PriySJuguje jednokrotne odwoIanie w

zakresieuchybiehwskazanychwprzesklnejwnioskodawcyinformaCi，ktdrewnioskodawca

moze wnieSi w（埼gu　5dni roboczych．Iiczac od dnia otIZymania takiejinformaqi・

OdwolaniepolegawszczegdInoSdnapoprawieniubadZuzupelnieniubrakuja（yChinformacji・

Odwoねnianiekompletneiubzb20nepOterminieniebedarOZpatrYWane“

6，2．　0Cenamerytoryczna

ZadaniemtejocenYjestwyIonieniezwnioskdwtYChprqiektdw，ktdresilnajIepszei

gwarantujaSZanSenaSukcesrealizacyjny・PrzyoceniemerYtOryCZnejbranebedapoduwage

krYteriaokreSl0neWZi塙CZnikudoniniejszegodokumentupn・，，Ka鴫OCenymerYtOryCZnejl

Na podstawiewyra20nYChwpunktach ocen czionkdw Koml却uStalas－eliste rankingowa

prqjektdw proponowanych do domansowania“Ranking ten jest podstawa do podjecia

ostatecznej decyai przez Burmistrza／Kierownika jednostki・Ocena kaZdego prqjektu

dokonywanajestnapodstawieSredn時arytmetycznejocenindYWiduaInych・Wprzypadku

rdwnowagjpunktowejKomisIapOdejmujedecyz〕eWdrodzedyskusji・WkaZdymprzypadku

jednakwysokoSedomansowaniamoZeuIeczmianiezgodniezrekomenda（尭Komisji・

Dodo缶nansowaniakwa肺kowanes wV佃CZnieprqjekty．ktdrychpunktacjawynosiminimum

36pkt・W przypadku nie uzyskania wymaganego prOgu OCena merytO一yCZna pOdiega

uzasadnienju．

0dwynikdwocenymerYtOryCZnejnieprzyslugujeodwoねnie・
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XIII，　ZaiaczIliki

KARTAOCENY FORMALNEJ

KRYT各軸1AFoRMALNE 剳7�Vﾆ譁��hie 語 

INFoRMACJEoGOLNE 剪� 

1．　Pro 坊ｷGｦ�7F��(�ﾃ�#�蘰wFW&ﾖ匁乏��� 

2．　Wn 薮6VｶｦW7G4F�ｦ�Gｦ�匁�t��66蓉蒙f�&ﾗT��'ｧXﾋ觚7F7･友Vﾆ軫霧�FﾆWF軛��� 

3．Wn 薮6Vｷｦ�v妨&�vﾖ���觚ｦ�,ｨ*ﾕｦ譁ｶ���� 

pRoHLoRGANIZACJI 
4．　Pro 坊ｷFｦW7Gｦﾈ�ｵｦ�dG%ｦR�ZuDraWionvDOdmiot �� 

5．　Pro 坊ｷGtF�7VﾆW6妨vGｦ��ねIno策statutowaorqanizacli �� 

INFoRMACJEopRolEKC 僞 

6．　Pro 坊ｷF&VGｦ妨&V�沫ｦ���Vnaobszarzeobjetymkonkursem－jeSIidotyGZY �� 

7．　Dzi ��譁�G&�VｷGWtF�7R�asiewzakreszadani°Wykonkursu �� 

8．　HarmonoqramDrojektu 册stzqodnvzwmaqaniamikonkursu �� 

9．　Kwotawnioskowanejdotadijestzqodnazwmaqaniamikonkursu 剪� 

Data
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KARTAOCENYMERYTORYCZNロ

KFtYTERIAMERYToRYCZNE 冪UNKTAC9A 

I．MerytorycznazawartoSeDrOjektu（Dunktacla0－20） � 

1．NailezaDIanowanedziaねniasamoZllWedozreaiizowan ���� 

2．NaiIeDrODonOWanadziaねniawDlvnanajako託wwYkonan ��ｦ�F�譁���� 

RAZEMCZESCI（max40Dktl � 

II．BudZet（Dunktaeia0－10） � 

1．NaileDroDOnOWaneWdatkisaadekwatnedodziaklh？ �� 

2．NaiieklarownaiestkaIkuiadakosZtdw？ � 

3．UdzialSrodkdwmansowanychwはSnyChlubSrodkdwpochodzacychzinnychZrddelna � 

realizacie？ 

RAZEMCZESCII（max30Dkt） � 

III．ZasobYOSOb°WeilZeC20WeWnloSkodawcv（Dunkt 芳���｢� 

1．DoSwiadαeniawnioskodawcywreaIizacliDodobnvchDr 坊ｷFWr� 

l’’●t　　　　　　　　’bozliczeniadotychCZaSOtrZmanChSrodk6wna � 2．RzetenoscIermInOWOSCcraZSP°SOr　　　　　y　y reaIizacIeZadalipubIicznYCh 

3．Wkねdrzecz°W．OSObowy．wtymDraCaSDOJecznaczわnkdwiSwiadczeniawo10ntariuszv � 

4．KwalifikacieosdbDrZVudziale．ktdrychbedziereaIizowan 妨ｦ�F�譁R� 

RAZEMCZESCIII（max20Dkt） � 

oGOtE細くmaX90pktI � 

Proponowanakwotadofinansowania：…

Podpis

Imie

Nazwisko

Data
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