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SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu wspóĘracy Gminy Bartniczka z orgalizacjami pozarządowym i oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie za rok 2019

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. lJ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i tl wolontariacie ( Dz. LJ. z 2O79r. poz. 688 z poźn. zm.) Wójt
Gminy Bartniczka w terminie do 31 maja każdego roku zob<>wlązany jest prz,edłożyc
Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz poclmiotami
prowadzącymi działalność pozytku pub1icznego Za rok poprzeclni'
I)rojekt Programu na rok 2019 zgodnie 'z 'Zarz'ąclzeniem Nr 4gl18 Wójta Gminy
I]artniczka z dnia 17 września 201t]r. został podclany konsultacjom w clniach od 24
września 2018 do 08 października 2018r' poprzez z'amieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Bartniczce oraz na tablicy informacyjnej.
Konsultacje były Przeprowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXBVI/172/IO Rady
Gminy l]artniczka z dnia )8 października 2010r' w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsuILowania z' <>rganiz'acjami pozarządowymi i innvmi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach clotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

Zainteresowane podmioty mia}y możIiwość wyrazenia swojej opinii oraz wnoszenia
poprawek do Przygotowanego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy
Bartniczka z' organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

()el główny Programu:

CeIem głownym Programu jest budowanic i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe Programu:

1)umacnianie lokalnych działań, Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecl. lokalnej społeczności;

2) rozwijanie partncrstwa publiczno-społecZnego;

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspóinotę
lokalną'

Przy realizacji celriw Gmina kierowała się zasadami:

1) pomocniczości - oznacza, ze Gmina powierza organizacjom realizac ję zadan własnych,
a organizacjc zapcwniają ich rł.ykonanic w sposcib ckonomiczny, prof'esjonalny i
Lcrminowy;



2) suwerenności SLrOn _' ()7'nacza,

kształtowane będą Z poszanowaniem

ż'a stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami
wzajemnej autonomii i niezalezności w swojej

działa]ności statutowej ;

iJ) partnerstwa * o7.nacza dobrowo]ną współpracę równorzęclnych sobie podmiotów w
r<>z'wiązywaniu wspolnic zciciiniowanych problcmclw i osiąganiu razem wytyczonych
cc jcirł,;

4) ef'ektywności - o'I'nacza wspólne ciążenie clo osiągnięcia mozliwie największych
efektow realizacji zadan publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurenc jt oraz z
zachowaniem wymogów ustawy o finansach publicznych;
5) jawności - <':znacza, ż'e wsz'ystkic mozliwości wspciłpracy Gminy 7. organlzacjami są
powszechnie wiadomc i dostępne oraz. jasnc i zrozumiałe w zakrcsie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
lJchwałą Nr XXXVill246l18 z, dnia 18 paźdz'iernika 20]8r. Rada (}miny Bartniczka
uchwaliła Roczny ploglam współpracy 'z <>rganizacjami pozarządowymi na 2019rok.

1. Zarządzeniem Nr 25119 Wcijta Gminy ]]artniczka z c]nta 06 maja 2O19r.
ogł<lszono na stronie intcrnctc;wcj' stronic I]IP oraz tablicy infclrmacyjnej tJrzędu Gminy
ł]artniczka Otwarty konkurs oI'crt na powicrzenie realizac ji z'adan publicznych Gminy
l]artniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr ku]tury t clzicc)zictwa narodowego.
Na realizację zadań publicznych w powyzszym zakresie nie wpłynęła zaclna oferta.

W dniu 74 czerwca'2019r. do publicznej wiadomości poclano informację o uniewaznieniu
Otwartego konkursu o{'ert ogłoszonego w dniu 06 maja 2O19r'

2' Kolejnych konkursów nie ogłaszano.

Łączna kwota dotacji przeznac7,Ona w 2OI9r. na realizac)ę zadan publicznych
wynosiła 5 000 zł.

Organizacje po7'ar7'ądowc prowadzą swoją działalność z. wykorz.ystaniem mienia
gminncgo, tj' boisk Sportow,\'ch, świctlic wicjskich. Obicktv tc w części lub w całości są
nieodpłatnie uzyczanc t;rganizacjom na prowadzcnic ich działa1ności statuttlwej jak
równiez w cclu realizacji z'adan publicznych ziecanych przez. Gminę.
Współpraca Z' organizacjami pozarz,ądowymi opiera się równiez na wsparciu działan
organizacji, szczególnie organizacji, ktorych ce]em Statutowym są zadania w zakresie
Odnowy Wsi, w zakresie promocji zasobciw kulturalnych, w tym produkrow lokalnych.

Sprawozdanie podlcga publikacji w lliulctynic Infbrmacji Publicznej Gminy
Bartniczka oraz na rablicy inIormacyjncj L-lrzędu Gminy.
Sporządziła Katarzl,na }lendl'k


