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Gminy Bartniczka

Po,0050. 49.2018

ZARZĄDZENIE NR 49118

WOJTA GMINY I]ARTNIC ZKA
z dnia 17 września 2018 r.

w sprarł,ie lronsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi na rok ż0l9.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy zdnia 24 kwietniaż0O3r. o działalnoŚci pożYtku

publicznego i o rvolontariacie (Dz.lJ.2018.450), w związku z §3 uchwały nr XXXYI1L7Ż11,0

itoily, cn1iny Bartniczlra z dnia28 paźd,zierrrika 2010 r. w sprar.vie okreśienia szczegółowego

sponobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

pr.o;elitor.v aktorł, prawnych w dziędzlnach dotycząoyclr działalności statutowej tych

organizacji. zarządza się co następuje:

§l. I)rzepror,vaclzió konsultacje z organtzacjamlpozaTządowymi i podmiotami wymienionYmi

io, nrt. 3 r_rst. 3 z dnta 24 kwiętnia ż003 roku o działalności pożytku publicznego i o

lt,o1otrlziriacic, prowadzącym1, działalność statutową na terenie gminy Bartniczka.

§2, przecinriotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka

z orgarrizacj ami pozarządowymi na rok ż0I9.

§3. Konsultac.je przeprowadzone będą w terminie od 24.09 .201 8 r. dO 08.10.201 8 r.

,§.i, l(onsultacje zostaną plzeprolvadzone poprzęz zamieszcz,enie ww. projektu rrchv'ałY na

itronic l}irtlety,nu inlbrnlacji Publicznej tJrzędr-r Gminy Bartniczka: w'ww.bip.bartniczka.Pl

ofaz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka.

§5. i. opinie nalezy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznlk nr 2 do

},arz,acli,ęnia 1v terminię określonyrn w § 2, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu GminY

t]artlriczka, clrogą elektroniczną na adres ugb(Odąlą.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu

Gmilry l]artniczka.
2. projckt proglamu współpracy oraz 1brmularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie

intcrnetowej Biuletynu Infbrmacji Publicznej Urzędu Gminy l]artniczka

rrllrl . brp}ąlni czkał1

§6. 1, '/. przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający inlormacje o

ion,-,ic. tclnrinie i przeclnriocie konsultaoji oraz o podmiotach bioracych udział w konsultacji.

],. litlrrsttitacje r_rznajc się z:t wazne bez rvzględr-r rTa liczbę pocinriotow biorącYch udział rv

konsliltac.jaclr.
3. llllilrnriicje o konsultacjaclr i ich wynikaclr zostaną opirblikowane na stronie BiuietYnu

llrlbrmacji l}rrblicznej Urzędu Gminy Bartniczka.

§7. W_vkonanle zarządzęnl,a powierza się pracownikom Wydziału InfrastruktrrrY OchronY

Sroclorł,iska i i{olrrictwa.

§8, Zirrz,ątlzcnie rvchod zi w życle z dniem podjęcia,



Załączniknr I
do zarządzenianr 49ll8
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia I7 września 2018 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka
z oyganizacjami pozarzżldowymi na 2019 rok

I. Postanolvienia ogóIne

§ 1. I{oczrly Prograrn Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne. których realizację
gnrilla będzie zlecac lv 2019 roku.
§ ź. 1lcl,1,oć ii iichrvalc lnowii.jcst o.

1) Lrstarvie rozumie się przez to ustar,vę z dnia 2rł kwietnia 2003 roku o działalności
pozytltr_r publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450);
2) Programie * rozumie się przęz to Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka z
O rganizacj atnl, P ozat ządowymi ;

3) orgarrizac_iach pozarządowych- rozumic się organizacje, osoby prawne i jednostki
ol,ganizacl,jne wyłnienione w art" 3 ust. 2 i ust. 3 ustarł1,,
1) I]lP I]itrletyn Inlbrmacji Publiczrrej.

II. Cel glówny i cele szczegóIne programu

§ 3. C]cleln głownynr programu jest budowanie i umacnianie pańnerstwa
s alrr o rzilcl elrl. a or gani zacj ami pozarzącl onymi.
§ 4. Cclami szczegółowymi proglźilTltl są:

pomiędzy

1) ulnaclrianie lokalrrych działań, stworzenic r.l,arutrk(lrł, dla powstania inicjatyw i struktur
1 tr ll k ci tl nr,r 

; ąc yc 1r na r z,ęcz lokalilej sp ołe czno ści :
2 ) rozrr,tj atli c partnerstr,va publ iczno-społecznego,
3 ) utnacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
1okalną,

IIl. Zasady rvspóIpracy

§ 5. Wsp(lłpraca Grniny z organlzacjami odbywa się na zasadach:
1j Poliiociliczości oznacza, ze Gnrina powierza organizaojom realizację zad,ań własnych,
a olganizacjc zapewniają iclr rĘ,konanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i
tcrmlnOWy]
')) sltrr,crenności stron oznacza^
ltształtou,anc będą z poszanorvaniem
i,lziałal rrości statł-rtowej ;

3) partnerstu,a - oznacza
rozlł,iązyli,arriu lvspólnie
ceiólv;
4) cf-ektywnoŚci - oznacza r,vspólne dążenie do osiągnięcia moźliwie największych
cl-cktór.v rcalizacji zadań pr,rblicznych^ przestrzegając zasad uczciwej konkurencj i oraz z
zach cl rł,itt,ti cnr r,r,ymo gów ustawy o f'i nansach publ i oznych;

ż,e stosunki pomięclzv Gminą a organizacjami
r,r,zajelnne"j autonomii l ntęzależności w swoje"j

dobrowolną u,sptiłpracę równorzęclnych sobie podmiotólv rv
zdellniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych



5) iawnoścl, * oznacza^ żc wsz5lstkic mozlirvości rvspołpracy Gmin_v ,l, organir,ac.jarlli są

powszcchnię wiadome i clostępnc oraz .jaslre i zrozttnriałe rł, zakresic Slłlsrllłlittlr"cil

procedur i kryteriów, podejnlorvarria decyz-ji,

§ 6. Współpraca Gmirry
ptrblicznych określonych w
określonyrrr w art. l8 ust. 2
(Dz.1l,2018.994).

IV. Zakres przcdrniotołvy

z organizaciami pozarządowymi dotyczy rcalizac.ii z,aclar_l

at1,, 4 ustalł,1, w zakresie odpowiadającym zadanionr gll,illr

pkt 15 ustaw_v z drria [l nlarca 1990 r. o samorządzic gt-ttitrtrl,irl

V. Formy lvspółpracy

§ 7. Gnrina podejmuje współpracę z, organtzacjami pozarządowymi w formie:

1) wza.ie-n.go iń.*Ó*,inia się o planowitt-l,vclr kicrr-rnkach działalności i rvsPłildziałania

w celu zharmontzowania t,vcl. kierulrl<ćxv oraz o rcalizor,vanyclr zaclaniaci-l:

a) publikowanie wazn.vch inlorlnacji lv I}iLrletyrrie In{brmacji Publicznc-j Urzęcl'-l Gmirr1.

b) infbrmowanie o clostępnych programaclr pomocowyclr, szkoleniaclr, kon{'ercnc.jacir za

po śrecinictwenr B IP lub po czty elektron icznej .

2) i<onsultacji projektó* ukto* nonnatyr,ł,nych organów Gminy Bartniczka w clzicclzirrar;h

dotyczących działalności statutowej organizacji;
3) tworzenia w miarę pottzeb wspólnych zespołów problcmowych o charaklcrzc

doradczym lub inicjatywnynr, składa.jących się z przedstar,vicieli organizac.ji

pozarządowych, radnych i przedstawicieli Wóita;

4) zlecania realizacji zadań publicznych lv tbrmie:

a) powierzeni a rea7lzacji zaclania publiczncgo wraz z udzielenicn-r clotac.ji 1"}i}

d ofi nansor,vanie ich r eallzacjt,
b) wspierania rea|izacjt zadanta prrbliczneg o wraz z udzieleniem clotacii na

do f-inansor.vanie j e go wykonania.
5) udostępniania w miarę mozlirł,ości lokali komunalnych na spotkania orgarrizac.ji

pozarządowych,
b; wspołpracy w zakresie pozyskiwania środkow- finansowych z innyclr zrodi:l popT7,cł,

informowanie o mozliwościach ich otrzymania,
7) promocji działalnoś ci organlzacjl pozaruądowych.

VI. Priorytctowe zadania publiczne

§ 8. Ustala się następujące zadanla priorytetowe, które mogą byĆ realizowanc przez

organizacje prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:
1 ) polnocy spolecznej
2) pomocy narzecz osób niepełnosprawnych
3) nauki, edukacji, oświaty i wyclrowanta oraz rłypoczynku dzieci i młodziez1

4) ktrltury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji naroclowej

5) kultury fiz,ycznej i turystyki
6) oclrrony i promocji zdrowia, ratownictwa i przeciwdziałanta patologiom społccznym

7) ekologii i ochrony zwlsrząt oraz ochrony dztedzictwa przyrodniczego
8) rozwoju gospodarczego gminy i aktywizacji zawodowej



VII. Okres realizacji programu

§ 9. Gllina Bartniczka realizuje zadania objęte niniejszym Programem w roku
ka lcrldarzoq,yllr 20 1 9,

VIII. Sposób realizacji programu

§ 10. 1. Gmirra Barlrriczka w trakcie wykonywanta zadantaprzęz organizacje pozarządowe
oraz podmiot1' wymienione w art. 3 tist. 3 ,,Ustawy" sprawuje kontrolę prawidłowości
lvykonl'rvania zadania. w tym wydatkowania przekazanych na reallzację celu środkórv
1lnarrsolvr,,clr.

2. \Ąi rarnacir kontroli upowazniony pracownik urzędu moze badać dokurnenty i innc
rlośl'ilti inlblmacji. które mają lub rnogą nrieć znaczenie dla oceny prawidłowości
rł'r'konyrvania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
doslarczl'ć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym
pl, 7,ęz spraw,uj ące go.

IX. Wysokość środkćlrv planorv:rnych na realizację programu

§ i1. (iił-rirl:i l}artr"riczka współpracLtje z orgatrizac]alni pozarządowyml ()raz podmiotami
1lclzl'i-}ill uublicznego w ramaclr lrchlvalonego roczllego proglamu współpracy na rok 2019.
p|,,/,c,,.,neLc./,Ll,jąc Środki llnalrsowe w wysokoŚci okreŚlonej uchrvałą budzetową.

X. Sposób oceny realizacji programu

§ 12. 1. Nlicrrriki cl'elit1,1ypo5ci progranru zostatlą opafle naz.ło,żllnych sprawozdaniach przę.l
o rgani zac.j c pozarządolv e oraz inrre poclnri oty,,.

2. L,istala się rlastęptrjące wskaztriki niezbędne do oceny realizacji Programu:
a) l1czba ogłoszonych otwartych konkursów of-ert;
b; Iiczba olcrtzłożonych w otwaltych konkursach ofbrt;
c) liczba zawartych umów na realizacj ę zadania publicznego;
cl) liczba umów z.awartych w trybie art. 19a ustztw1,:
e) liczba ulnów, ktore nie został,v zretrlizowane llrb został,v rozwiązane 7, przyczyl7
zale zllyclr od organizacji;
1) bclrciic.jełtci zrealizowanych zad,ań.
g) rr,l"sokość ltwot urdzielonych dotacji w poszczegoln5,cil obszarach;
h) l i cz ba o 1trt wspo l ny ch zło,żony ch pr zez orgarrizacj e l

i) liczba projektów aktów normatywnych konsr-rltołvanych przez organizacje.
j. Nic póź,niej niż do dnia 30 kwietnia kaźdego roku. Wójt Gminy przedkłada organowi
stanowiącenrlt jednostki samorządu terytoriahrcgo sprarł,ozdanie z realizac.jl programll
rł,spółprac1, za rok poprzedni.
Ą, Spralvozclanic z. realtzacli progranru wspołpracy za rok poprzedni zostanie
opr-rblikowar-re w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęclu Gminy Bartniczka.

Xl. Infornracje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

§ 13. l, i)logranr współpracy Gminy Bartniczka z organizacjaml, pozarządowymi oraz innymi
pocltniolani pror,vaclzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok utworzony został
na bazic projektu programu, litory to konsultor,vany był z mieszkańcami, a takżę z



organ:zacjami pozarządowymi oraz podnriotanri wymienionymi w art, 3 ust. 3 usta\Ą,\',

funkcjonującymi na terenie gnriny.
2. Projekt programll zaml,eszcz,ony był na tablicy clgłoszeli ora7, na stronic }]IP iirzr;,;itl
Gminy Barlniczka ( ywu.Lip-bąrluc_zkąpl ),

3. Uwagi i wnioski dotyczące w programll mozna było składać, nic pózniej niz cio cjnl;l

01.10.2018r., osobiście w sekretariacie Urzędu Grniny l]artrriczka. drogą l-nailorł,ą tlll;tc1ri:s

ugb.@data.pl lub drogą pocztową,

XII. Iryb powoływania i zasady dzialania komisji konkursorvych do opiniorv:łnia
ofert lv otwartych konkursach ofert

§ 14. 1. W celu zaopiniowania ofer1 złożonych w związku z ogłoszonym konkursem o1'ert

Wojt powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Konrisją.
2. Komisja dokonuje otwarcia i zaopiniowanta złożonych ofer1.

3. Komisja ze swy,ch czynności sporządza protokół, ktory przekazuje do Wćlita cclenr
zatwierdzenia.
4. Decyz,ję o udzieieniu dotacji pode.jrnuje Wojt Gminy Bartniczka po za,poztraniu się z
protokółem.



Załączniknr 2
do zarządzenia nr 4911 B

Wójta Grniriy Bartnicz]<a
l, clnia l 7 września 201Br.

FORMULAIłZ KONSULTACJI

l. l'rzeclmiot i zakres konsultacji:
l)rojekt I{ocznego Programu Współpracy Gminy Barlniczka z organlzacjami
pozat,ządorvyni na rok 201 9.

2.'I'ermin lronsultacji:
24 rł,rześnia 201 8r. do 08 października 0I pażdziernika 2018.

3. F'orma l<onsultacji:
7;tlll,icsz,c,zenie w/rł, projektu na stronie Biuletynu Infornracji Publicznej Urzędu Gminy
}]artrriczlra rł, celu pisemnej opinii rv sprarł,ic będącci przedmiotem konsultacji.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Imię i nazwisko
przedstawiciela

Telefon kontaktowy

Uwagi i opinie

Wypełniony lbrmularz należy prz,ekazac do 8 pażdziernika 2018 r, osobiście, pocztą lub rra

adres:
[_irztlcl {]miny lJartniczka
trl. llrtlillrickl fl

87-32I l]artniczka


