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                zzaapprraasszzaa  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  sszzkkoolleenniiuu  

 „ Zasady realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.”  

 

Uczestnicy: 

przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Sosnowca. 

 Program szkolenia:  

1.       Wzór oferty: 

·         oferta wspólna, 

·         oferta podmiotu, 

·         małe granty, 

·         działalność odpłatna i nieodpłatna – wpływ na realizację zadania, 

·         dofinansowanie inwestycji, 

·         cel i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, 

·         harmonogram i budżet, 

·         wkład finansowy i pozafinansowy, 

·         niezbędne załączniki. 

2.  Ramowy wzór umowy: 

·         przedmiot umowy, 

·         sposób wykonania zadania publicznego, 

·         wysokość dotacji, procentowy wkład własny, 

·         zamówienia publiczne a umowa, 

·         dokumentacja księgowo-finansowa, 

·         obowiązki informacyjne, 

·         kontrola realizacji zadania, 

·         obowiązki sprawozdawcze, 

·         rozwiązanie umowy, 

·         niezbędne załączniki. 

3.      Wzór sprawozdania, rozliczenie dotacji: 

·         opis merytoryczny zrealizowanego zadania (osiągnięcie celów,  

          opis wykonanego    zadania, opis rezultatów, liczbowe określenie skali działań), 
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·         sprawozdanie z wykonania wydatków, 

·         zestawienie faktur i rachunków (pokrytych z dotacji i wkładu własnego), 

·         rozliczenie odsetek, 

·         niezbędne załączniki. 

4.      Małe granty. Tryb i zasady przekazywania dotacji. 

  

Cele szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  najważniejszymi zmianami dla organizacji 

pozarządowych wprowadzonymi przez nowelizację ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, ramowego 

wzoru umowy i sprawozdania z realizacji zadania. 

 Termin szkolenia:  

 16 lutego 2013r.  Rozpoczęcie szkolenia godzina 10.00 

Czas szkolenia:  6  godzin 

 Szkolenie poprowadzi : 

Artur Gluziński 
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  
Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w 
tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i 
gospodarczych” Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 
5.2 PO KL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. 
Szkoli inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Poznaniu oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

Miejsce szkolenia  

 Szkolenie odbywać się będzie w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

 Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej 

na adres scop@um.sosnowiec.pl  do dnia 14.02.2013r. 

  

Szkolenie jest realizowane ze środków Miasta Sosnowca. 

Podczas szkolenia Organizator zapewnia drobny poczęstunek i przerwy kawowe.  

Każda organizacja pozarządowa  może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału  
w szkoleniu. 
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