
UCHWAŁA NR x/58/15

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 27listopada 2015 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bańniczka z

organŁacj ami pozarządowymi na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z2075r.,poz.7515) orazań.5aust.2 ustawl,zdnia 24 kwietnia2003r. o

działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. TJ. z 2014 r., poz. 1718, z poźn.

,m.l; Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się toczny ,,Program Współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami

pozarządowymi na rok 20 | 6", stanowiący zŃącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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'; Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1i38, poz.
1746, oraz z20I5 r., poz. 1255 tpoz. 1339.



uzasadnienie

Ustawa z dńa 24 kwietrria 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o

wolontariacie nŃoĘła na organy administracji publicznej obowipek uchwalenia rocznYch

programów współpracy z orgańzacjani pozarządowymi oraz podmiotami wyrnienionYmi w

art. 3 ust. 3.

Przedłożona uchwała Rady Gminy Bar:triczka stanowi zatem wypełnienie ustawowego

obowiązku Rady Gminy wynikającego z ustawy o dziŃalności poĄrtku publiczrego i o

wolontariacie (Dz. U . z 2014 T., poz. 1 1 1 8, z późn. zm.)

W związku z povłyższym podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.



Zńącznik
do UchwĄ nrł58/15
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarząd,owymi na 201,6 rok

I. Postanowienia ogólne

§1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadańapubliczne, których realizację
gmina będzie zlęcać w 2016 roku.

§2. Ilekroó w uchwale mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z drlta 24 kwietnia2003 roku o dzińalnoŚci
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z2014 T.,poz.III8 zpóźn. zm,);

2) programie - rozumie się pTzez to Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka z
Or gartizacj arri P o zar ządowymi ;

3) orgańzacjach pozaruądowych- rozumie się organizacje, osoby prawne i jednostki

orgańzacylne wymienione \ry art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy,
4) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej.

II. Cel główny i cele szczególne programu
§3. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzY
samorządem, a organi zacjani pozarządowymi.

§4. Celami szczegółowymi programu są:

1) umacnianie lokalnych dzińń, stworzenie warunków dla powstania inicjaĘw i str.lkhrr

funkcj onuj ących na rzecz lokalnej społeczności;
2) ronvljańe partnerstwa publiczno-społecznego,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wsPÓlnotę

1okalną,

III. Zasady wspóĘracy
§5. Współpraca Gminy z otgańzacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - oznacza, że Gmina powierza organtzacjomrealizaĄę zadńwłasnych,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalnY i
terminowy;
2) suwerenności stron oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a orgańzacjarri
ksźahowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i ńeza\ezności w swojej

działalności statutowej ;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w
rozwtązywańu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razęm wytyczonych
celów;
4) efektywności - oznacza wspólne dęenie do osiągnięaa możIiwie największych
efektów rcalizaĄi zadń publicznych, ptzestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z
zachowaniem wymogów ustawy o finansach publiczn}ch;
5) jawności _ oznacza, że wszystkie mozliwości współpracy Gminy z orgańzacjami są

powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zronlmiŃę w zakresię stosowanYch

procedur i kryteriów podejmowania decyĄi.



IV. Zakres przedmiotowy

§6. Współpraca GmĘ z orgańzacjaripozarzłaowymi doĘczy rcalizacjiTdńpublicznych
Ón"st*yóh w art. ł ustawy w zakresie Ódpowiadającym zadańom gminy okreŚlonYm w art.

18 ust. 2 pkt t5 ustawy z dńa8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn ( Dz. U. z20l5r. Poz,

1515).

V. Formy współpracy

§7. Gmina podejmuje współpracę z otgańzacjantpozaruądowymi w formiel 
." 

1) wzajemn.g" i"f"ńowania się o plano**yót kieruŃach działalności i wsPÓłdztŃania

w celu_zharmonizowania tych kierunków oruzo realizowanych zadańach:,
a) publikowanie wa:źnyóh informac.li w Biuletynie Informacji Publicznej GminY,

b) informowanie o doŚtępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencj achza

pośrednictwem BIP lub poczty elektronicznej.
2) konsultacji projektów aktów normatywnych organów Gminy Bartniczkaw dziedztnach

doĘczącychdzińalnościstatutowejorganizaĄi;
3) 

-tworŹenia 
w miarę potrzeb 

- 
wspólnych zespołów problemowy:l _o charakterze

doradczym lub inicjat}wnym, ,kłudują"ych . się z przedstawicieli orgańzacjt

pozarządowych, radnych i przedstawicieli Wójta;
4)zlecaŃarealizacjizńńpublicznychwformie:

a) powierzenii realizłcji zadańa publicznego wTaz z udzieleniem dotacji rla

dofinansowanie ich realizacj i,
b) wspierania rcńizacji 

- 
zadańa publicznego wtaz z udzieleniem dotacji na

dofi nansowanie j e go wykonanią
5) udostępniania w-miarę możliwości lokali komunalnych na spotkania orgalizaqt

pozarządowych,^ą 
*rpbłpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innYch Źródeł PoPrZez

informowanie o możliwościach ich otrąrmania,
7)promocjidziałalnościorgańzacjipozarządolvych.

YI. Priorytetowe zadaniapubliczne

§8. Ustala się następujące zadańa priorytetowe, które mogą byó realizowanę przez

órganizacje prowadzące dzińalnośó statutową w danej dziedzińo-
1) pomocy społecznej
2) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych
3i nauki, edŃac3i, oświaty i wychowani a orazwypoczyŃu dzięciirŃodzieĄ
4) kultury i szh;ki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej

5) kultury fizycznej i turystyki
6)ochrony i promócji zdrowia, ratownictwaiprzeciwdzińańapatologiom sPołecznYm

7 j ekolo gii i Óchron} zwierząt oraz ochrony dziedzictył a przytodńczego

8) rozwoju gospodarczego gminy i akrywizacji zawodowej

VII. Okres realizacji programu

§9. Gmina Bartniczka realizuje zadańa publiczne 
- we współpracy z podmiotami

irowadząc ymi działa|ność poĄńku pŃlicmegona podstawie rocznego programu wspóĘracy

i dzińańate obejmują rok kalendaruow 2016.

VIII. Sposób realizacji programu

§10. 1. Gmina Bartniczka w trakcie wykonywaniuŹia*r" przez orgańzĄe pozarządowe

oraz podmioty wymienione w art. j 
"st. 

3 ,,Ustawy" sprawuje kontrolę prawidłowości



wykonywania zadańa, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu Środków

finansowych.
2. W ramach kontroli upowazniony pracownik lJrzędu może badaĆ dokumentY i inne

nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczęnie dla oceny prawidłowoŚci
wykonywania zadaria. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobońązanY
dostarczyó lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie okreŚlonYm

ptzez sprawującego.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 11. Gmina Bartńózka współpracuj e z orgańzacjami pozarządovrymi oraz podmiotami

pozytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2016,
przeznaczając środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budzetową.

X. Sposób oceny realizacji programu

§12. 1. Mierniki efektywności programu zostaną oparte na złożonych sprawozdaniach przez

or ganizacj e p ozarządow ę or az inne p o dmioty.
2.IJstaIa się następujące wskarźniki niezbędne do oceny rcalizacji Programu:

a) Iiczba o gło szonych otwartych koŃursów ofert ;

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

c) li czb a zaw arty ch umów na r ealizacj ę zadańa publiczne go ;

d) liczba umów zawartychw Ębie art.l9austawy;
e) Itczba umów, które nie zostaĘ ztealizowane lub zostaĘ rorvliązane z PrzaczYn
zależmy ch o d organizacj i ;

f) benefi cj e nci zr ealizowanych zadń;
g) wysokośó kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
h) liczba ofert wspólnych ńożonychprzez orgaltzacje;
i) Iicńa proj ektów aktów normatywnych konsultowanych przez or gańzacje

3. Nie późriej- niz do dnia 30 kwietrri a kuzdego roku, Wójt Gminy przedl<łada organowi

stanowiącemu jednostki samorządu terytoriatnego sprav/ozdańe z reńizacji programu

wspóĘracy za r ok poprzedni.
4. 

- 
Sirawozdanie' i realizacji programu współpracy za rok poprzedni zostanie

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka.

XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

§13. 1. Program *rpółp.u.y Gminy Bartniczka z organizacjarni pozarządowymi oraz innYmi- 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na20l6 rok utworzonY został

ia bazię p.Ó3.t to programu, który to konsultowany był z mieszkńcami a tak:że z

orgańzacjarti pozńządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawY,

funkcjonującymi na terenie gniny.
z. nÓ3et<r piog.u-., zarrieŚzczony był na tńlicy ogłoszeń oraz t:ra stronie BIP Urzędu

Gminy Bartniczka ( www.bip.bartniczka.p1 ),
3. Uwagi i wnioski dotycząie w programu mozna było składaó, nie później niż do dnia

t6-t1-20l5 r., osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Barlłiczka, drogą mailową na

adres ugb.@data.pl lub drogą pocźową.

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofeń w otwartych konkursach ofeń

§14. 1. W celu zaopiniowania ofert ńożonych w rvłiryhl z ogłoszonym konkursem ofert

Wój t powołuj e Komi sj ę KoŃurso w ą, zw arrą dalej Komisj ą.

2. Komisja dokonuje otwarcia i zaopiniowarttańożonych ofert.



3, Komisja ze swYch czynnoŚci sporządzaprotokół, l<tóry ptzekazujedo Wójta celemza.ł.w,tęrdzeńa.
4, DecYzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bartniczka po zapoznaniu się zprotokółem.

..*zEwńN!cuĄcy
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