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Zgodnie z art,5a ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednoliry Dz. U, z 2076 r. poz, 7877 ze zm.)

przedkładam Sprawozdanie z realizacji programu wspóĘracy z organizacjami

pozarządowymi za rok 2016.
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SPRAWOZDAIYIE

z rcŃzacjiprogramu wspóĘrary Gminy Banniczka z organizacjami pozarządowyni oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie za rok 2016

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustav/y z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2076r. poz. I8I7 ze zm,) Wójt Gminy
Bartniczka w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie

Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji

programu współpracy z or1anizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt Programu na rok 2016 zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/15 Wójta Gminy
Bartniczka z dnia 30 października 2076t. został poddany konsultacjom w dniach od 2

listopada 2015 do 16 listopada 2015r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Gminy w Bartniczce oIaz na tablicy informacyjnej.

Konsultacje był przeprowadzone w trybie określonym uchwałą nr )OC(BVI/172/I0 Rady

Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i inn).mi uprawnionymi

podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących -działalności

statutowei tych organizacji.

Zainteresowane podmioty miaĘ moziiwość wyrazenia swojej opinii oraz wnoszenia

poprawek do przygotowanego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy

Bartniczka z otganizacjami pozarządovłymi na rok 2076.

Cel główny Programu:

Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy

samorz ądem a organi zacjami p ozarządowymi.

Cele szczegółowe Programu:

1) umacnianie lokalnych działań, st\Morzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur

fu nkcj onuj ących I7a T zecz lokalnej społeczności ;

2) r o zw ljanie p artnerstwa pub lic z no - sp ołe c zrre 8o ;

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę

lokalną.

Przy realtzacji celów Gmina kierowała się zasadami:

1) pomocniczości - ozl7acza, że Gmina powierza organizacjom realizac ję zadań własnych,

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i
terminowy;



2) suwerenności stron ozrlacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej

działalności statutowej ;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną wspóĘracę równorzędnych sobie podmiotów w
rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu tazem wytyczonych

celów;

4) efektywności - ozrracza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych

efektów realizacji zadań publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z

zachowaniem wymogów ustawy o finansach publicznych;

5) jawności - oznacza, że wszystkie możiiwości współpracy Gminy z organizacjami są

powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych

procedur i kryteriów podejmowania decyzji,

1, W dniu 29 marca2Ot6r, ogłoszono na stronie internetowej, stronie BIP oraz tablicy

informacyjnej Urzędu Gminy Bartniczka otwafiy konkurs ofert na powierzenie realizacji

zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.

Na realizac ję zadań publicznych w powyższym zakresie wpĘnęła 1 oferta.

Oferta została złożonapTzez Towarzysfwo Miłośników Ziemi Michałowskiej z siedzibą w

Brodnicy ul. Zamkowa 1, na zadanie p. n. ,,Ziemia Michałowska - konkurs wiedzy".

Zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 1 000,00 zł.

2. W dniu 2 czerwca 2016r. ogłoszono na stronie internetowej, stronie BIP oraz tablicy

informacyjnej Urzędu Gminy Bartniczka orwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji

zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa naro dowe go.

Na ogłoszenie o konkursie wpĘnęła 1 oferta.

Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w ]astrzębiu z

siedzibą Jastrzębiu na zadanie p.n. ,,Dzień Komorowa",

Zadaniezostało dofinansowane kwotą w wysokości 4 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji przekazana w 2016r. na realizację zadań publicznych

wyniosła 5 000 zł,

Organizacje pozarządowe prowadzą swoją działalność z wykorzy§taniem mienia

gminnego, tj. boisk spoltowych, świetlic wiejskich. Obiekty te w części lub w całości są

nieodpłatnie użyczane organizacjom na prowadzenie ich działalności statutowej jak

równiez w celu realizacji zadańpublicznych zlecanychprzez Gminę.

Współpraca z organtzacjami pozarządowymi opierała się również na wsparciu dzińań

organizacji, szczegóInie organizacji, których celem statutowym są zadania w zakresie



Odnowy Wsi, w zakresie promocji zasobów kulturalnych, w tym produktów lokalnych,

Realizacja powierzonych zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletlmie Informacji Publicznej Gminy

Bartniczka oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Sporządziła Katarzyna Bendyk
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