Projekt
z dnia 18 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.
zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik do Uchwały Nr ..............
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia....................2017 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok, zwanym dalej "Programem", jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),
2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
3) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy,
4) sferze zadań publicznych - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
5) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

e

ustawy

6) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych,
7) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Wałbrzych,
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wałbrzychu,
9) biurach Urzędu - należy przez to rozumieć merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
Rozdział 2.
CELE WSPÓŁPRACY
§ 2. Nadrzędnym celem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz
umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami
pozarządowymi.
§ 3. Celami szczegółowymi współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są:
1) wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
2) poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta,
3) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta wynikających z przepisów prawa,
poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych, w tym:
a) zaangażowanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
b) racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
4) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej i powstawania inicjatyw lokalnych,
5) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz wspomaganie rozwoju sektora pozarządowego
będącego jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
a) organizowanie, promowanie, wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju
Miasta i jego mieszkańców,
b) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych,
c) rozwój i podnoszenie standardów współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,
d) tworzenie na gruncie lokalnym sprzyjających
i jednostek działających na rzecz społeczności lokalnej,

warunków

do

powstawania

organizacji

e) aktywne włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Miasta,
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6) zwiększenie
w tym:

wpływu

sektora

obywatelskiego

na

kreowanie

polityki

społecznej

w Mieście,

a) integracja organizacji pozarządowych,
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł
zewnętrznych.
Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 4. Podejmując współpracę z organizacjami pozarządowymi Miasto kierować się będzie następującymi
zasadami:
1) pomocniczości - oznacza, że gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera ich działalność
oraz
umożliwia
realizację
zadań
publicznych
na
zasadach
i w formie
określonej
w ustawie ,
2) suwerenności stron - oznacza kontakty pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, które będą oparte
na poszanowaniu wzajemnej autonomii i niezależności działalności statutowej,
3) partnerstwa - oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz
według
trybu
wynikającego
z odrębnych
przepisów,
uczestniczą
w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu
zadań publicznych,
4) efektywności - oznacza, wspólne dążenie do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań
w sferze zadań publicznych, przy czym Miasto dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych, oczekując rzetelnej realizacji powierzonych zadań publicznych,
a organizacje pozarządowe zapewnią ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
5) uczciwej konkurencji - oznacza, że Miasto równorzędnie traktuje organizacje przy realizacji zadań
publicznych i stosuje te same kryteria przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowania decyzji
odnośnie ich finansowania,
6) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności: udostępniania
organizacjom przez gminę informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środków
finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz
kryteriach oceny projektów.
Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
§ 5. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Miasta, w zakresie:
1. pomocy społecznej:
1) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób:
a) wspieranie uroczystych poczęstunków organizowanych dla najuboższych,
b) udzielanie pomocy dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową, poprzez
współfinansowanie prowadzenia Magazynu Żywności.
2) wspieranie działań o charakterze integracyjnym dla:
a) osób niepełnosprawnych,
b) seniorów.
3) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych:
a) prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i najuboższych,
4) działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, najuboższych,
wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych,
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2. ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone
w ramach systemu ochrony zdrowia,
b) podejmowanie działań
i nieuleczalnie chorymi,

zmierzających

do

poprawy

jakości

opieki

nad

osobami

przewlekle

c) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce prozdrowotnej,
3. przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej,
b) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
c) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) realizacja zajęć i programów socjoterapeutycznych,
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,

opiekuńczo-wychowawczych

dla

dzieci

e) prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
f) organizacja wypoczynku
socjoterapeutycznego,

letniego

dla

dzieci

z rodzin

dysfunkcyjnych

z realizacją

programu

g) realizacja działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia, w szczególności wspieranie
działalności ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych.
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej:
a) organizacja
wydarzeń
kulturalnych
o zasięgu
ponadlokalnym,
w tym
międzynarodowym,
a w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub
cyklicznych wydarzeń kulturalnych,
b) organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń
upamiętniających święta państwowe,
c) ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,
d) realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej
i młodzieży oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych,

lub

działań

artystycznych

dzieci

e) organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
f) organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich
twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących dorobek osób lub
realizowanych przedsięwzięć,
g) wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę
o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności.
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację imprez sportowych
i sportowo - rekreacyjnych, w szczególności o zasięgu ponadlokalnym,
b) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
w poszczególnych dyscyplinach sportu,

mających

na

celu

rozwój

umiejętności

sportowych

c) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
d) rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych,
6. turystyki i krajoznawstwa:
a) edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży,
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b) podnoszenie atrakcyjności turystycznej
i atrakcji turystycznych miasta Wałbrzycha,

miasta,

poprzez

uporządkowanie

przestrzeni

szlaków

c) organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych oraz imprez turystyki
kwalifikowanej, w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży,
7. edukacji, oświaty i wychowania:
a) organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia
wolontariuszy, a w szczególności prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą,
b) rozwijanie samorządności i kreowanie liderów,
c) wspieranie inicjatyw oświatowych,
d) programy skierowane do dzieci uzdolnionych, szczególnie pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem,
e) wspieranie działań edukacyjnych, w tym na rzecz seniorów,
f) wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej,
g) wspieranie i rozwijanie działań budujących społeczeństwo informacyjne i edukację informacyjną
społeczeństwa.
8. wspierania działań na rzecz organizacji:
a) rozwijanie partnerstwa lokalnego,
b) rozwijanie współpracy projektowej,
c) organizacja i dofinansowanie szkoleń,
d) promocja i wspieranie idei wolontariatu,
e) promocja współpracy transgranicznej i międzynarodowej,
f) opracowanie koncepcji funkcjonowania inkubatora NGO,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukacji
ekonomicznej i promocji oferty inwestycyjnej:
a) realizacja programów z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
b) realizacja programów w zakresie edukacji ekonomicznej lub konsumenckiej dzieci i młodzieży, seniorów
oraz osób niepełnosprawnych,
c) wspieranie i rozwój przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
10. ochrony środowiska, ekologii:
a) propagowanie postaw proekologicznych.
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) upowszechnianie wiedzy n/t zachowań w różnych sytuacjach zagrożeń, szkolenie członków grup
ratowniczych,
b) współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
c) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
12. rewitalizacji:
a) działania terenowe w obszarze rewitalizowanym mające na celu pobudzenie dialogu społecznego
i zainteresowania rewitalizacją interesariuszy,
b) organizacja centrów obywatelskich w obszarze rewitalizowanym,
c) rozwijanie partnerstw sąsiedzkich w obszarze rewitalizowanym,
d) wspieranie działań informacyjnych i konsultacyjnych na obszarze rewitalizowanym,
e) wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.
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Rozdział 5.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 6. W roku 2018 jako priorytetowe uznaje się następujące zadania publiczne:
1) Włączanie organizacji pozarządowych w definiowanie i realizowanie rozwiązań
rewitalizowanych, w tym: edukacja mieszkańców, dyskusje, debaty angażujące.
2) Realizacja Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha
seniorów.

w zakresie

na

obszarach

aktywizacji społecznej

i edukacji

Rozdział 6.
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 7. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez formy:
1) finansowe:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie zleconych zadań na czas ich realizacji lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
2) pozafinansowe:
a) konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
statutowej działalności organizacji pozarządowych, zgodnie z procedurą określoną w odrębnej uchwale
Rady Miejskiej Wałbrzycha, prowadzonych na stronie internetowej w: www.um.walbrzych.pl –
organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – Konsultacje i opinie,
za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej,
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
c) publikowanie informacji dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji
pozarządowych, na stronach internetowych Urzędu,
d) tworzenie
wspólnych
zespołów
o charakterze
doradczym
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli miasta,

i inicjatywnym,

złożonych

e) sprawowanie patronatu przez władze miasta nad inicjatywami i projektami organizacji pozarządowych,
f) współorganizowanie szkoleń, konferencji oraz forów tematycznych do spraw organizacji
pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,
wykluczenia społecznego i innych - według potrzeb,
g) pomoc merytoryczna organizacjom pozarządowym z zakresu realizowanych zadań publicznych
z obszarów objętych programem współpracy,
h) udział w składzie zespołu oceniającym wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
i) udział w składzie zespołu weryfikującym projekty zgłoszone w ramach Wałbrzyskiego Budżetu
Partycypacyjnego,
j) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł i pomoc w ich wykorzystaniu, i rozliczaniu,
k) rekomendowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy
z innymi partnerami,
l) aktualizacja mapy aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego,
m) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
n) udostępnianie niezbędnej infrastruktury miejskiej do prowadzenia działalności statutowej organizacji na
zasadach
partnerstwa,
w tym
zwalnianie
z opłat
czynszowych
lokali
będących
w zasobach gminy na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha,
o) przekazywanie materiałów promocyjnych miasta,
p) prowadzenie kalendarza imprez,
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r) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i projektów.
Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 8. Program obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 9. 1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Miasto
Wałbrzych, poprzez:
1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
2) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w drodze umowy,
zwłaszcza dla zadań określonych jako priorytetowe w danym roku,
3) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym,
4) realizację inicjatyw lokalnych,
5) pomoc w zabezpieczeniu wkładów własnych w konkursach ogłaszanych przez inne podmioty.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach którego
warunki konkursowe są konsultowane z organizacjami pozarządowymi, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów
przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego
o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie
następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza jednorazowej kwoty 10.000 zł,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne
będą każdorazowo określane w umowach.
Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 10. Planowana
wysokość środków przeznaczona na finansowanie Programu współpracy
w projekcie uchwały budżetu miasta Wałbrzycha na 2018 rok nie będzie mniejsza niż kwota 4.328.073,00 zł.
§ 11. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań priorytetowych w ramach Programu współpracy
na 2018 r. ustala się do 10% kwoty, o której mowa w § 10.
Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 12. 1. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:
a) liczby
skonsultowanych
z organizacjami
pozarządowymi
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji,

aktów

prawa

miejscowego

b) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu,
c) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe,
d) liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację,
w tym na zadania wieloletnie,
e) wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty realizujące zlecone
zadania programowe,
f) liczby inicjatyw lokalnych podjętych przez organizacje pozarządowe,
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g) liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych oraz opinii Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
2. Dla monitoringu rozwoju organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha
przyjęto dodatkowe wskaźniki:
a) liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych,
b) liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych w roku sprawozdawczym,
c) liczba organizacji pożytku publicznego.
§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Wałbrzycha do dnia 31 maja
2018 r. Przyjęte sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
oraz
w Biurze
Zdrowia
i Spraw Społecznych.
Rozdział 11.
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI
§ 14. 1. Roczny Program tworzy się w oparciu o zaplanowaną sferę zadań publicznych, realizację
otwartych konkursów ofert oraz środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu miasta Wałbrzycha na
2018 rok.
2. Konsultacje Programu przeprowadza się na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy, tj. w sposób określony
w uchwale
Nr
XIX/283/2016
Rady
Miejskiej
Wałbrzycha
z dnia
29 marca
2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących statutowej działalności tych organizacji.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://bip.um.walbrzych.pl/contents/2 w zakładce: konsultacje
i opinie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
Rozdział 12.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 15. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe
oraz
inne
podmioty
prowadzące
działalność
pożytku
publicznego
w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę kryteria oceny określone
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, przy uwzględnieniu przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który przekazuje się do zatwierdzenia Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.
5. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu.
6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Prezydent Miasta Wałbrzycha.
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