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Załącznik do 
Ogłoszenia nr WP.523.00001.2015 
Z dnia 26 października 2015 r. 
 

 
FORMULARZ KONSULTACYJNY 

 
Nazwa organizacji zgłaszającej …………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej ………………………………………………………………. 
 

Uwagi do projektu programu współpracy 

Zapisy w 
projekcie 

podlegające 
zmianie 

Proponowana zmiana uzasadnienie 

 Rozdział II §5, 
ust.3, pkt. 4) 

Dodać: „W oparciu o regulamin 
udostępniania pomieszczeń i sprzętu 
stanowiącego własność gminy i 
jednostek od niej zależnych.”  

Śladem innych samorządów należy 
wprowadzić zasady regulujące dostęp 
do pomieszczeń i sprzętu. W 
szczególności powinny one 
zobowiązywać gminnych dysponentów 
pomieszczeń do umieszczania w 
Internecie i na bieżąco aktualizowania 
grafiku wykorzystania pomieszczeń. 

 Rozdział II §7, 
ust.3  

Zdanie "Do promocji mogą być 
wykorzystywane wszystkie dostępne 
gminne kanały informacyjne, w 
zwyczajowo przyjęty sposób." zastąpić 
zdaniem "Do promocji będą 
wykorzystywane  wszystkie dostępne 
gminne kanały informacyjne." 

Sformułowania "mogą" oraz "w 
zwyczajowo przyjęty sposób" mogą być 
podstawą nieuzasadnionych odmów. 

 Rozdział III 
§11, ust.3  

Sformułowanie: "… na tablicy ogłoszeń 
urzędu." zastąpić "... na wszystkich 
tablicach ogłoszeniowych urzędu oraz 
w dostępnych gminnych kanałach 
informacyjnych. Ponadto powiadamia 
się drogą mailową wszystkie podmioty 
programu ujęte w bazie, o której 
mowa w rozdz. II, §5, ust.3, pkt. 11." 

Należy umożliwić wszystkim 
zainteresowanym dostęp do informacji i 
nie ograniczać go do jednej tablicy w 
budynku urzędu. 

 Rozdział III 
§11, ust.7, pkt 
2.  

Sformułowanie: "osoby wskazane 
przez podmioty programu,…" zastąpić 
sformułowaniem: "osoby wskazane 
przez Radę Organizacji Pozarządowych 
Łomianek w ilości nie mniejszej niż 
ilość osób, o których mowa w ust. 7, 
pkt.1. 

Istnienie forum  reprezentującego 
opinię organizacji pozarządowych staje 
się standardem w polskich 
samorządach. Rada Organizacji 
Pozarządowych w Łomiankach powstała 
12.11.2015 i przyjmuje wszystkie 
działające tu organizacje. Osoby 
wskazane przez nią zapewnią 
przejrzystość procedur i ocen konkursu 
ofert. Ich rekomendacje będą ważną 
przesłanką dla decyzji burmistrza.  

 Rozdział III 
§11, ust.13  

Dodać: " oraz uzasadnienie wyboru 
lub odrzucenia oferty." 

Uzasadnienie powinno być powszechnie 
dostępne a nie jedynie na żądanie. 

 Rozdział III 
§11, ust.14  

Sformułowanie: "może zażądać 
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia 
oferty." zastąpić sformułowaniem: 
"może zażądać pełnej dokumentacji 

Na żądanie natomiast urząd winien 
udostępniać informację w najszerszym 
możliwym zakresie. 
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konkursu ofert wraz z uzasadnieniem 
wyboru lub odrzucenia ofert." 

Rozdział III 
§12, ust.4  

Wykreślić Od czasu umieszczenia rejestru KRS w 
Internecie załączanie wydrukowanych 
wypisów nie jest wymagane w innych 
konkursach grantowych. 

 Rozdział III 
§13  

Dodać ust.8: "Przy ocenie wniosków 
stosuje się następujące kryteria oceny 
punktowej." (tabela punktowa w 
załączeniu); ust.9 "Urząd na podstawie 
wyrażonych w punktach opinii komisji, 
ustala listę rankingową projektów 
proponowanych do dofinansowania. 
Znajdują się na niej wszystkie wnioski 
ocenione merytorycznie. Lista ta jest 
następnie przedstawiana 
burmistrzowi." 

Kryteria punktowe służą przejrzystości 
procedur, pozwalają też lepiej 
przygotować wnioski konkursowe. 
Publikowanie listy rankingowej jest 
powszechnie stosowaną procedurą w 
konkursach grantowych. 

 Rozdział III 
§15  

Dodać ust 7: "Informacje o złożonych, 
wybranych lub odrzuconych ofertach 
w ramach małych dotacji publikowane 
są w Biuletynie Informacji Publicznej 
wraz z krótkim opisem projektu oraz 
wnioskowaną i przyznaną kwotą 
dotacji. 

Ustawowy wymóg publikowania przez 7 
dni wniosku nie jest wystarczający by 
zapewnić społeczną kontrolę decyzji. 

 

 
Inne proponowane zmiany w programie: 
 

Kryteria merytoryczne w 2016 r. 

  Maksymalna 
ilość 

punktów Minimum punktowe 

1. Merytoryczna zawartość oferty:  50 pkt. 50% z 50 pkt. = 25 pkt. 

2. Budżet: 20 pkt. 50% z 20 pkt. = 10 pkt. 

3. Zaangażowanie społeczności 12 pkt. 50% z 12 pkt. = 6 pkt. 

4. Zasoby osobowe i rzeczowe 
Oferenta: 14 pkt. 50% z 14 pkt. = 7 pkt. 

5. Projekt realizowany przez 
podmiot, który od 2014 r. nie 
otrzymał dofinansowania z 
urzędu 4 pkt. 50% z 4 pkt. = 2 pkt. 

ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 50 pkt. 
 
 
Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) ……………….………………………………………………. 
 
 

Data i podpis osoby zgłaszającej 
 
 
 
………………………………………… 


