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Zgodnic 'z arL.5a ust. 3 ustau,y z <Lnta 24 kwietnia 2003r, o działalności pozytku
Publicznego i wolontariacie (tekst jeclnolity Dz.l]. z 2019 r. poz. 688) przeclkładam
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SPRAWOZDANIE
z rea7izacji Progr.rmu wspÓĘracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowym i oraz
Podmiotami wlmienionymi w.rrt. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie za rok 2018

Zgodnie z zaPisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o clziałalności
PozYtku Publicznego i tl wolontariacie ( Dz. t,T. z, )079r. poz. 688) Wojt Gminy Bartniczka
w terminie do i]1 maja każdego roku zobowtązany jest przedłożyc Radzie Gminy oraz
oPublikowaĆ w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
wsPciłPracY Z organlzacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działa]ność
pozytku publicznego za rok poprzedni.
Projckt Programu na rok ).0I8 zgodnie z Z,arząclz,eniem Nr 64A/16 Wójta Gminy
]]artniczka z dnia 28 października )016r. został poclclany konsultacjom w clniach od 2
listoPada 2016 do 16 iisropada')016r. p()prza,I, zarnieszc,zenie w l}iuletynie Informacji
l)ublicznej urzędu Gminy w Bartnicz ce oraz na tablicy informacyjnej.
Konsultacje były przeprowarlzone w trybie określonym uchwałą nr X)C(BVI/I7211O Rady
(imin1' ]]artniczka z dnia 28 paźdz,iernika 20iOr. rł, sprar,vie określenia szczegółowego
sPosobu konsullowania z, organlz,acjami pozarząclow-ymi i innr,.mi uprawnionymi
Podmiorami Projektclw' aktciw pran,nych w clzieclzinach clotr,.czących działalności
statuto\Ą/cj tych organtzacji.

Zaintercsowane PodmiotY miały mozliwość wyrazenia swojej opinii oraz wnos zenia
poprawek do przy8otowanego projektu Rocznego programu współpracy Gminy
]]artniczka z <>rganizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Cel głciwny Programu:

Ceicm głórvnYm Programu jcst budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorząclem a organizacjami pozarządowymi.

Ceie szczegółowe Programu:

1) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków clla powstania inicjatyłv i struktur
iunkcjonujących na rz,ecz lokalnej społeczności;
2) rozwijanic parLnerstwa publiczno-społecznego;

3) umacnianie w świaciomości społecznej poczucia odpowieclzialności za wspólnotę
lokalną,

Przy realizacji celów Gmina kierowała się zasadami:

1) PomocniczoŚci - ozr'acza, ze Gmina powierza organizacjom realizac ję zaclan własnych,
a organizacje zaPewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i
,.crminor,rry;



2) Suwerenności stron ozTlacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami
kształtowane będą z pos7,anowaniem wzajemnej autonomii i niezalezności w swojej
.lzialalnosci statutowcj :

i3) partnerstwa - ozrracza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w
rozwlązywaniu wspÓlnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych
celów;

4) cfektl,wności - ozrracza wspólne dązenie do osiągnięcia mozliwie największych
c{'cktriw realizacji zadan publicznych, przcstrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z

zacholł,aniem \Ą/}lmo8ćlw uslaw1, o flnansach publicznych;

5) jawnoścl o,Illac,la, ze wszystkic możliwości w-społpracy Gminy z organizacjami są

powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych

procedur i kryteriów poclejmowania decyzji.

1,'Zarz,ądzeniem Nr 2l],/18 \Ą'ó;ta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2018r.

ogłoszono na stronie inLcrnclorvej, stronie }]IP oraz tablic1, informacyjnej Urzędu Gminy
Bartniczka otwalty konkurs ofert na powierzenie realizac jl zadan publicznych Gminy
Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury l dztedzicrwa narodowego,

Na realizac ję zadan publicznych w powyższvm zakresie rłpĘnęĘ dwie oferty.

1 . 1 Of'erta nr 1 została ,l,łoż,ona przal, Stclrł,arzt,szcnic Społec zno - Kulturalne ,,Jastrzębie"

z sicdzibą rł, Komorowie 26i6; 87 -322 Jastrzębie
na zaclanie p.n. ,,Festyn rekreacyjny ,,Dzień Komorowa".
'/_,adanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 2.500,00 zł.

1.2 Oferta nr 2 została r,łoż,r>na przc7, Storł,arzvszenie Społeczl7o - Kuituralne ,,Nasza Mała
()1cz,y zna }astrzębie"

z siedzibą w }astrzębiu7; 87,3)2 Jastrzębie

na zadanie p.n, ,,Spotkanie rodzin z sołectwa ]astrzębie ,,Nasza Mała Ojczyzna Jastrzębie"
Zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 2,500,00 zł.

ł,ącz,na kwola dotacji przekazana w 2018r. na realizację zadan publicznych

wyniosła 5 000 zł,

Organizacje pozaIządowe prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia

gminnego, tj. boisk sportowych, świetlic wiejskich. Obiekty te w części ]ub w całości są

nieodpłatnle u,życ,zane organizacjom na prowadzenic ich działa]ności statutowej jak

rcirł.nicz rv cclu rcalizacji ,l,adan pubiicznych zlecanychprzez Gminę.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się równiez na wsparciu działań

organizacji, sz,cr,egolnie organizacji, których celem statutowym są zadania w zakresie



()clnoiv,v Wsi, w zakresie promocji zasobów kulturalnych, w tym produktów lokalnych.
Realizacja pow-icrzonych zadań przcbiegała zgodnie ze złożonymi of'ertami,

Sprawozdanie podlega publikacji w liiuletynie Informacji Publicznej Gminy
Bartniczka oTa,z na tablicy infbrmacyjnej Urzędu Gminy.
Sptlrządzrła Kalarzyna l3end."-k


