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ZARZĄDZENIE NR 64A116
WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie konsultacji pro,iektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Na podstawie art' 5a ust. 1 ustawy 'z' dnia 24 kwietnia2OO3t. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z Ż016 r. poz. 1817), w związku z $3 uchwały nr
XXXVV 1 1Ż110 l{ady Gminy Bartniczk a z dnta 28 pażdziernika 20 1 0 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania 'Z organ1zacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektow aktów prawnych w dziedzinach d,otyczących
działalności statutowej tych organi zacji, zarządza się co następu.j e :

$l' Przeprowadzić konsultaoje z organizacjaml pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w alt' 3 ust. 3 z' dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozy,tku publicznego i o
wo1ontariacie, prowadzącyrni działalność statutową na terenie gminy Bar1niczka.

$2' Przedmiotem konsultacjijest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjam| pozarządowymi na rok 2017.

$3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 02-1 1-2016 r' do i 6-11-2016 r.

$4. Konsultacje zostaną przeprowadzonę poprzęz Zamlęszczenie w/w projektu uchwały na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka: www.bip.bańniczka.pl
oraz na tab1icy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniozka.

$5.1 opinie nalezy składaĆ r,v lormie pisemnej na fbrmularzu stanowiącym załącznlknr2 do
zarzt1dzenia w terminie określonym W 52, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy
Bartnicka, drogą elektroniczną na adres ugb@data.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu
Gminy Barlniczka.
2' Pro.jekt plogramu współpracy oraz formularz konsultac1i zamieszczony zostanie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
y': .bip.b-ą{$ c zka. pl .

{i6. 1. Z przebiegu konsultac.ji zostanie sporząclzony protokoł zawierający informacje o
1brmie. terminie i przedmiocie konsultacji oraz o podmiotach biorących udział w konsultacji'
2. Konsultac.je uznajc się za Wazne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultac jach.

3' Informaoje o konsultacjach i ioh wynikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu
Infbrmacji Publicznej Urzędtr Gminy Bartniczka.

$7' Wykonanle Zarządzenla powierza się pracownikom Wydziału lnfrastruktury ochrony
Srodowiska i l{olnictwa.

$8. Zarządzenie wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

Wiesłav



Załączntk nr I

do zarządzenia nr 64A116
Wójta Gminy Baftniczka
zdnia28 października 2016 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

I. Postanowienia ogólne
$l. Roczny Program Wspołpracy określa priorytetowe zadania publiczne, ktÓrych reallzację
gmina będzie zlecac w 2017 rokr-l.

$2. Ilekroć w uchwale mowa.jest o:
1) ustarvie - rozumie się przez to ustawę z dnla 24 kwietnia Ż0O3 roku o działalności
pozytku publicznego i o woiontariacie (Dz. \J . z 2016 r. poz. 1 817);
2) programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Bartntczka z
or garri zacj a mi P o zarządowymi ;

3) organizacjach pozarządowych- rozumie się organtzacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne wymienione w art, 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy,
4) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej.

II. Cel główny i cele szczególne programu
s3. Celem głownym programu jest budowanie i umacnianie pańnerstwa pomiędzy
sanrorządem, a or ganizacj ami pozarządowymi.
$4. Cclanli szczegołowymi programu są:

1) umacnianie lokalnych dz'tałań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
f unkcj o nuj ących na rzecz |okalnej sp ołeczno ści ;
2) rozwijanie partnerstwa pub1iczno-społecznego,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
lokalną'

III. Zasady współpracy
$5' Wspołpraca Gminy z organtzacjami odbywa się na zasadach:

1) ponrocniczości * oZnaQZa, ze Gmina powierza organizacjom realizacj ę zadań własnych,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny. i
termrnowy;
2) surł,erenności stron oz,naczą Że stosunki pomiędzy Gminą a organlzacjami
kształtorvane będą Z poszanowaniem wzajemnej autonomii j nieza|ęŻności w swoje.j
działalnosci statutowej :

3) partłłerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotow w
roz'wiązywaniu w'spolnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych
celolł;
4) et-ektywnoŚci - oznacza wspólne dązenie do osiągnięcia moŹliwie największych
efektow realtzacjl zadań publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencj1 oIaZ Z
zachowaniem wymogów ustawy o flnansach publicznych;
5) jawnoŚcl - oznacza, Że wszystkie mozliwości współpracy Gminy Z oIganlzacjami są
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
procedur i kryteriow podejmowanta decyzjt.



IV. Zakres przedmiotowy
$6. Współpraca Gminy z organlzacjamlpozarządowymi ciotyczy realizacjt zadanpublicznych
określonych w art. 4 ustawy w zakresie odpowiadaj ącym zadaniom gminy określonym * u't.
i8 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz'I]. z2016r.poz.
446, z poŹn' zm.).

V. !'ormy współpracy
$7. Gmina podejmuje wspołpracę z' o,rganizacjami pozarząclowyrni w formie:

1) w'zajernncgcl inlbrmowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w cellt zharmonizowania tyoh kierunków oraz o realizowanych zadaniach:

a) prrblikowanie waznych informacji w I}iuletynie Infbrmacji Publicznej Urzędu Gminy,
b) infbrmowanie o dostęprrych programach pomocowych, szkoleniach, konferencj ach za

pośrednictwem BIP lub poczty elektronicznej.
2) konsultacji projcktów aktów normatywnych organów Gminy Bartniczka w dziędzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji;
3) tw'orzcnia \Ąl miarę potrzeb wspolnych zespołów problemowych o
c1oraclozytl'l lub irric.jatywryrn' składających się z przed,stawicieli

charakterze
organizacji

pozarządowyclr. radnych i przedstawicieii Wójta;
4)'zlecanta realizacji zadań publicznych w fbrmie:

a) powierzenia realizacjt zadanta publiczneg o wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich r ealizacji,
b) rł'spierania realizacji zadanl'a publiczneg o wlaz z udzieleniem dotacji na
dofi nansowanie j ego wykonania,

5) udostępniania rł' miarę moŻliwości lokali komr-rnalnych na spotkania organizacji
pozarządowych,
6) wspołpracy w zala'esie pozyskiwania środkow finansowych z innych Żrod'eł poprzez
inlbrmowanie o możliwościach ich otrzymania,
7) prclrnocj i działal no śc i organiza cji pozarządowych'

VI. Priorytetowe zadania publiczne
s8. Ustala się następujące z'adanla priorytetowe, ktore mogą być ręalizowane przez
organizacje prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:

1) pomocy społecznej
2) ponrocy natZęcZ osob niepełnosprawnych
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieŻy
4) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
5) kultury ftzycznej i turystyki
6) oclrrony i promocji zdrowia, ratownictwa i przeciwdzlałantapato1ogiom społecznym
7) ekologii i ochrony zwierz'ąt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
8) rozwoju gospodarczego gminy i aktywizacji zawodowej

VII. Okres realizacji programu

2011.

VIII. Sposób realizacji programu
sl0. 1. Grnina Bartniczka w trakcie wykonywania zadania przez organlzacje pozarządowe

oraz podmioty wymienione rv art. 3 ust. 3 ..Ustaw1'" sprawuje kontrolę prawidłowości
wykony'wanta zadans,a, lv tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środkow
tinansowych.



2' W ramach kontroli upowazniony pracownik Urzędu mozę badać dokumenty i innenośniki infbrmacji, ktore mają lub mogą mieĆ znaczenle dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania. Kontrolowany na żąd,anie kontrolującego ;óst_ zobowlązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informa.ji ;teńinie określonym
przez sprawującego.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu
s 11' Gmina Bar1niczka współpracuje z organizacjami porurrądo*yń oru, podmiotami
pozytku pr'rblicznego W ramach uchwalonego rocznego proglamu wspołp ra"y ,u rok 2017,
przeznacząąc środki f-tnansowe w wysokości okreŚlonej uchwałą budzetową.

X. Sposób oceny realizacji programu
$12. l. Mierniki ef-ektywności programu zostaną opańe na ńozonych sprawozdaniach przez
organizacje pozarządowe orał' inne podmioty.

2. Ustala się następujące wskazniki niezbędne do oceny realizacjl Programu:
a) Itczba ogłoszonych otwar1ych konkursow of-ert;
b) liczba ofert złoŻonych w otwartych konkursach ofert;
c) i i czb a zawartych umó w na r eaIizacj ę zadanta p ubl i czne go ;

d) liczba umów zawartyclr w trybie art' l9austawy;
e) liczba umów' które nie zostały z'ręalizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zaleŻny ch od organizacj i ;

f) benefi cj e nct zreabzowanyoh zadan;
g) wysokość kwot udzie1onych dotacji W poSZcZególnych obszarach;
h) liczba ofei1 wspólnych złoŻonych przez organlżacje;
i) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych pIzęZ organizacje,

3' Nie póŹniej niŹ do dnia 30 kwietnia kazdego roku, WÓjt Gminylrzedkłada organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanle Z realizacji p.ogrurnu
współpracy za rok poprzedni.
4. Sprawozdanie z rea|tzacji programu współpracy Za rok poprzedni zostanie
opublikowane W Biuletynie Informacji Publicznej Urzę<lu Gminy gafinic)h.

XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
s13. 1' Program współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotarni prowadzącymi działalność poŻytku publicznego na 2017 rok utworzony został
na bazte projektu programu, ktory to konsultowany był z mleszkańcami, a takŻę z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
funkcjonującymi na tęrenie gminy'
2. Projekt proglamu Zamleszczony był na tablicy ogłoszeń otaz 'na stronie BiP Urzędu
Gminy Bartniczka ( www'bip.bartniczką.pl ),
3. Uwagi i wnioski dotyczące w proglamu mozna było składać, nie poŻniej niz do dnia
16- 1 1 -2016r., osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartniczka, drogą maiiową na adręs
ugb'@data.pl lub drogą pocztową'

XII. 'l'ryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert rv otwartych konkursach ofert

s14. 1. W ceiu zaopiniowania ofert złoŻonych w związku z ogłoszonym konkursem ofeft
Wójt powołuje Komisję Konkursową' ZWaną dalej Komisją.
2. Komisja dokorrr-rje otwarcia i zaopiniowanta złoŻonych ofert.
3. Komisja ze swych czynności spotządz'a protokoł, ktory przekazuje do Wójta celem
zalwicl'dzenia.



4' Decyzję o udzięleniu dotacji
protokołem'

podejmuje Wójt Gminy Bafiniczka po zapoznantu się z

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 64A116
Wójta Gminy Bańniczka
z dnia 28 października 2016 r.

FORMULARZ KOI\SULTAC.II

1. Przedmiot i zakres konsultac.ji:
Proiekt l{ocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z organtzacjami
pozarządowymi na rok 201 7'

2. Termin konsultacji:
2 listopad 2016r. do 16 listopad 2016r.

3. Forma konsultacji:
Zamieszczęrrie w/w projektu na stronie Biuletynu Infbrmacji Publicznej IJrzędu Gminy
Bar1niczka w celu pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Wypełniony formularz na|eŻy przekazac do 16 listopada 2016 r. osobiście, pocztą lub na
adres:
IJ rząd Gminy IJartniczka
ul. Ilrodnicka 8

87 -321 Bartniczka

Nazrwa organizacji

'l-elefon kontaktowv

Uwagi i opinie

organrzacJl

Imię i nazwisko
rzedstawiciela


