
\

wórr
Gminy Bartniczka

Po.0050,57,2019

ZARZĄDZENIE NR 57119
WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 19 września2Dl9 r.

w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia .2003r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688 z póżn.zm.), w rwiązku z §3 uchwały nr
XXXVV172/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 pńdziernika 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowanta z organtzacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zarządza się co następuje:

§ l. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniorrymi w
art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
prorvadzącvrni działalność statutową na terenie gminy Bartniczka.

§ 2. l'rzcdmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
organizacjami pozarządowymi rra rok 2020.

§3,Konsultacjeprzeprowadzonebędąwterminieod30.09.20l9r.do l5.10.20l9r.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie
ł}iuletl,ntr Infbrrnacji Publicznej tJrzędu C}miny Bartniczka: www.bip.bartniczka.p! oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka.

§ 5 l Opinie nalezy składać w fonnie pisemnej na I'ormularzu stanowiącym załącznik nr ż do
l,arz,ądzenia w terminie określonym w § 2, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy Bartniczka,
cirogą elel<troniczną na adres ugb(iłdata,pl lub drogą pocztową na adrcs Urzędu Gminy
Bartniczka.
2. Projckt prograff}u współpracy oraz fbrmularz konsultacji zamieszczol1y zostanie na stronię
internetowe.j Biuletynu Irrfbrmacji Publicznej LJrzędu Gminy Bartniczka www.bip,bartrliczka.pl ,

§ 6 1. 1, przebiegu konsultac.ii zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie,
terminie i przedrniocie konsultacji oraz o podmiotach biorących udział w konsultacji.
2. I(onsultacje uznaje się za ważnę bez względu na liczbę podrniotów biorących udział w
konsultacjach.
3. Inforrnacje o konsultacjaclr i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynr-r
Inlbrmacii Publiczne.j Urzędu Gminy Bartniczka.

§ 7. Wykonanie z,arz,ąd,zenia powierza się pracownikom Wydziału Infiastruktury Ochrony
srodowiska i Rolnictwa,

§ 8. Z,arz.ądz,enie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wias



Załączniknr I
do Zarządzenia nr 57lI9
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19.09,2019 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację
gmina będzie zlecać w 2020 roku,

§ 2. llekroó w uchwale mowa.jest o:

1) ustawie -rozumie się przez to ustawę zdnla 24 kwictnia 2003 roku o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 201 9,688 z poźn. zm.);
2) prograrnie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Baftniczka z
Organ izacj ami P ozarządowym i ;

3) organizacjach pozarządowych- rozumie się organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne wynrienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy,
1) BIP - Biuletyn lnforrnacji Publicznej.

II. Cel glólvny i cele szczegóIne progrźrmu

§ 3. Ce lem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa ponriędzy samorządem,
a organizacj aml pozarządowymi.
§ 4. Celarrri szczegołowymi programu są:

1) umacniarrie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstałlia inicjatyw i struktur
fu nkcj onuj ącyc h rra rzecz 1okallrej społecznośc i ;
2) rozwijanie paftnerstwa publicz1,lo-społecznego,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedziainości za wspólnotę lokalną,

III. Zasady współpracy

§ 5. Współpraca Gminy z organizacjarni odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości -- oznaQza, ze Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a
organizac.je zapewnia_ią ich wykonarrie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i termirrowy;
2) suwe renności stron -- oznacza, ze stosunki pomiędzy Gminą a organizacjarni kształtowane
będąz. poszanowanienr wzajemnej autonomiliniezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w
ro,związywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razęm wytyczonych celów;
4) efektywności - oz,nacza wspólne dążenie do osiągnięcia mozliwie największych efektów
realizacji zadań publioznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji orazz zachowaniem
wymogów ustawy o finansach publicznych;
5) jawności oznacza, ż,e wszystkie nrozliwości rł,spółpracy Gminy z organizacjami są

powszeohnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i

kryteriów podej rnowania decyzj i.

IV. Zakres przedmiotowy

§ 6. Współpraca (irniny z, organizacjami pozarządowymi dotyczy reali,zacli zadań publicznych
okrcśloIrycIl w art,4 ustawy w zakresie odpowiadającyrn zadanionr grniny określonym w art. l8



Llst. ] pkt 15 Llstawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019.506 z
pózn.zm. ).

V. Formy współpracy

§ 7. Cmina podejrnuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w formie:
l) wzajemnego infbrmowania się o planowanych kierunkach działalności iwspółdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach:

a) pLrblikowanie lvaznych inlbrrnacji r,v Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Gminy,
b) inlonnowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach za

pośrednictwem BIP lub poczty elektroniczncj.
2) konsultacji projektów aktów normatywnych organow Gminy Bartniczka w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji;
3) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów problernowych o charakterze doradczym
lub inicjatywnym, składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i
przedstawicieli Wójta;
4) zlecania realizacji zadań publicznych w formie:

a) powierzenia realizacji zadanla publicznego wraz z udzieleniem dotac.ii na
dofi nansowan ie iclr rea|izacli,
b) wspierania rcalizacji zadania publicznego wrazz udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego wykonania,

5) udostęprriania w miarę mozliwości lokali komunalnych na spotkania organizacji
pozarządowych,
6) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źrodęł poprzęz
inlormclwanie o mozliwościaolr ich otrzymania.
7 ) pro rrr ocj i clz i ałal no śc i organ izacj i pozarządowyc h.

VI. Priorytetrrwe zaclania publiczne

§ 8. Ustaia się następuj ące zadania priorytetowe. które mogą byó realizowanę przęz organlzacje
prowadzące działalność statutową w danej dziędzinlę:

l) pornocy społecznej
2) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych
3) nauki, edr.rkacji, oświaty i wyclrowarńa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
4) ktlltury i sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji narodowej
5) kultrrry fizyaznej i turystyki
6) ochrony i prornocji zdrowia, ratownictwa i przeciwdziałania patologiom społecznym
7) ckologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
8) rozwoju gospodarczego gminy i aktywizacji zawodowej

VII. Okres realizacji programu

§ 9. Gnrina Bartniczka realizuje zadania objęte niniejszym Programem w roku kalendarzowym
2020.

VIII. Sposób realizacji programu

§ 10. l. Gmina Bartniczka w trakcie wykonywania zadania ptzęz organizacje pozarządowę oraz
podmioty wymienionę w art. 3 ust. 3 ,,Ustawy" sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację cęlu środków
finansowych.
ż. W rumach kontroli upowazniony pracownik Urzędu może badaó dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mlęó znaczenie dla oceny prawidłowośęi wykonywania



zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dol<umenty i inrre nośniki inlorrrracji w terminie określonym przęz sprawującego.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 1l, Grnina Bartniczka współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku
publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 20ż0, przeznaczaląc
środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

X. Sposób oceny realizacji programu

§ 12. l. \4ierniki e|ektywności programu zostaną opafte na złożonych sprawozdaniach przez
oruanizacje pozarządowe oraz inne podrnioty.

]. ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
a) liczba ogłoszonych otwarlych konkursów ofert;
b.i liczba ofbrt złozonych w otwartych konkursach ofbrt;
c) liczba zawartych umów narealizację zadania publicznego;
d) liczba umów zawaftych w trybie art. 19a ustawy;
e) liczba umów, które rrie zostały zreali,zowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależny ch od organizacj i ;

1) benefi cjcnc i zreal izclwanych z,adań;
g) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczegó[nych obszarach;
h) liczba ofe rt wspólnych złożonych przez organizacje;
i) l iczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przęz organlzacje.

3. Nie pózniej niZ do dnia 30 kwietrria każdego roku, Wójt Gminy przedkłada organowi
stanowiącemu jeclrrostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
4. Sprawozdanie z rea|lzacjt programu współpracy za rok poprzedni zostanie opublikowane w
BiLrlctynic Infclrrnacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka.

XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

§ 13. l. I)rogranr wspołpraoy Gminy Bartrriczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmicltami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na ż020 rok utworzony został na
bazie projektu programu, który to konsultowany był zmieszkańcatni, a także z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotanri wyrnienionymi r.r, art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonującymi na
terenic gnriny.
2. Projekt programu zanlięszczony był na tablicy ogłoszeń orazna stronie BlP Urzędu Gminy
Bartniczka ( wwrv.bip.barlniczka.pl ),
3. Uwagi i wrrioski dotyczące w programu mozna było składać, nie później niz do dnia
l5.10,2019r.. osobiście w sekretariacie tJrzędu Gminy Baftniczka, drogą mailową na adres
ugb.f@data.pl lub drogą pocztową,

XII. 'I'ryb powołyrvania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert

§ 14. 1. W celu zaopinior,vania of'ert z,łożonych w związku z ogłoszonym konkursem ofert Wó.it
porvołuj e Kom i s_i ę K onku rsolv ą. 7,w aną da lej Kom i sj ą.
2. Komisja dokonu.jc otwarcia i zaopiniowania złożonych ofert.
3. Kolnisja ze swych czynrrości sporządza protokół, który przekazuje do Wójta celem
zatwierdzenia.
4. Decyzję o udzielenir-r dotacji podejmuje Wójt Gminy Barlniczka po zapoznaniu się z
protokołem.



Załącznlknr 2
do Zarządzenia nr 57l19
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19.09.ż0I9

F-ORMULARZ KOI,{S ULTACJI

1. Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z organizacjaml pozarządowymi
na rok 2020.

2. Termin konsultacji:
30 września 2019r, do 15 października 01 października 2019r.

3. F'orma konsuItacji:
Zalniesz,czenie w,/w projektu na stronie Biuletynu Irrformacji Publicznej Urzędu Grniny
Bartniczka w celu pisernnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Imi9 i nazwisko przedstawiciela
Telefon kontaktowv

Uwagi i opinie

Wypełniony formularz należy przekazać do 15 pażdziernika ż019 r, osobiście, pocńą lub na
adres:
IJ rząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka


