
Formularz zgłoszenia propozycji zadań do „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Adres, telefon, e-mail organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Osoba do kontaktu

Lp. Zakres  współpracy
Propozycje zadań

przewidzianych do realizacji
przez organizacje pozarządowe

Szczegółowe przedstawienie
opisu przedsięwzięć, które
winny być realizowane w

ramach zadań

Proponowana kwota dotacji Termin realizacji zadania

1.  Pozafinansowa1)

2. Finansowa2)

3. Inne zagadnienia



1) Współpraca pozafinansowa to m.in.:
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Pyskowice i udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
- prowadzenie internetowego informatora skierowanego do lokalnie działających organizacji,
- nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych w celu realizacji zadań gminnych,
- wsparcie  organizacji w inicjowaniu i prowadzeniu spotkań otwartych z udziałem mieszkańców Gminy Pyskowice, poprzez nieodpłatne, doraźne udostępnianie stosownych pomieszczeń będących w zasobach Gminy oraz
środków technicznych na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta,
- nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem oraz powierzeniem wykonywania zadań publicznych,
- przekazywanie informacji o możliwościach uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy Pyskowice,
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych, celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych i prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z uchwałą Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- wsparcie działań integrujących lokalne organizacje i ich liderów wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
- udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
- możliwość zamieszczania  przez organizacje pozarządowe w swych materiałach promocyjnych logo i herbu Miasta, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie ustanowienia herbu
Miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego.

2) Współpraca finansowa
- wspieranie zadań publicznych i udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania,
- powierzanie zadań publicznych i udzielanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na pokrycie całkowitych kosztów realizacji zdania.

_______________________________
podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

            w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
          w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


