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ZARZĄDZENIE NR 4312021
WOJTA GMINY BAIITNICZKA

z dnia 1 września Ż02|r.

w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
z <>rganizacjami pozarządowymi na rokŻ02Ż.

l_a podstaw'ic art. 5a ust' l ustawy l' dnia 24 kwietnia 2003r. o cjziałalności poŹytku
pLIbliczIlcgo i cl wolontariacic (Dz' U.2o2O pr';l'.l()57 tekst je<Jnolity z' pożn. zm1 w związku z
$3 Lrr:hwały nr XXXVI/l]2l10l{ady Gminy Bartniczka z dnia28 paż-,dziernika 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z' organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionynri podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinaclrdotyczących działaLnósci
statutowej tych organizacji,zarządza się co następuje:

$ l. Przeprowadzic konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 rokLr o działalności pozytku publicznego i ó wolontariacie,
prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Bartniczka.

$ 2. Przcdnriotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gnriny Bartniczka z.
organ izacja ni po'z'arządowynr i na rok 2022'

$ 3. Konsirltacjc przcprowadzoIrc będą w tcrminie od l0.09.202l r. do Ż4.O9.2O2l r.

!) 4. KtlnstrltacJc zoslaną przcpfo\\'adzoIrc p()pl-le7' larnicsz'czcnie ww. projektrr uchwały na stronie
l}iulc11'rlu lnfornrac.ji Publiczncj Ljrzędu Gnrirry IJartniczka: wrvw'bip-'banniczka.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędz'ie Grniny Bartniczka.

{i 5.l.opirrie naleŻy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do'larządzenia w terminie określonym w $ 2, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzęłu Grniny Bartniczka,
drogą elektroniczną na adres rrgb@data.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy
Ilartniczka.
2' Projckt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie
internetowc'j Biuletynu Inforrnacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka www.bip.bartniczka.pl .

$ 6 l . Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie,
tcrmiIlic i przednriocie konsultacji oraz o podmiotach biorących udział w konsultacji.
2. Konsultacjc uznaje się za waŻne bcz wzglęclu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsu ltacjach.
3. lIlfbrnlacjc o konstrltacjach iich wynikaclr zostaną opLlblikowane na stronie Biuletynu
ln1orllac'ji Publicznc'j (-1rzędu (}nriny Bartniczl<a.

! 7: W'ykonanie 
'zarządzenia powierza się pracownikom Wydziału Infrastruktury ochrony

SrocJowiska i Rolnictwa.

$ 8 ' Zarządzenie wchod zi w Życie z dniem podjęcia'



Z'ałącznil< nr l

do Zarządzenia nr 43lŻ021
Wó.ita Gminy Bartniczka
zdnia l.09.20Żl r.

ILoczny Program Współpracy Gminy I}artniczka
z <lrganizac.jami pozarządowymi na 202Ż rok

[. Postanowienia ogólne

$ 1. Roczny Program Współpracy okreś|a priorytetowe zadania publiczne, których rea|izację
gmina będzie zlecac w Ż0Ż2 rokv.
$ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o clziałalności pozy.tku
publicznego io wolontariacie (Dz' U.ŻO20r.poz. |O57 zpożn.zm.);
2) prograrnie rozumie się przez to Roczny Progranr Współpracy Gminy Bartniczka z
Organ izacj a mi P ozarządowynr i ;

3) organizacjaclr pozarządowyclr- rozunrie się organizacie, osoby prawne i jednostki
organizacyjne wymicnione waft. 3 ust. 2 i r-lst. 3 ustawy.
1) BIP , Bir-rletyn Inlbrmac.ii pLrblicznej.

II. Ccl główny i cele szczcg<ilne programu

$ 3' Celcrn głównyrn programu jest bLldowanie i umacnianie partnerstwa ponriędzy samorządem,
a organizacj ami pozarządowymi'
$ 4. Celanii szczegółowymi programu są:

l) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjorrujących na rzecz lokalnej społeczności;
2) r ozw ijanie partne rstwa pu b l i czno-społeczne go,
3) umacnianie w świadonrości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,

III. Zasady współpracy

$ 5. Współpraca (inriny z' organizacjarni odbywa się na zasadach:
l) ptlrnocrriczości _ o7)1acza. ze Gmina powierza organizacjon realizację z'adań własnych, a
or'ganizacJe zapcwniają iclr wyl<oIlanie w sposób ekononriczny. profbsjonallry i terminowy;
2) sur'r'creIrlrości stron O'./.nac/'a. zc stosunki poIllięc1zy Gminą a organizltc.jami kształtowane
będą z poszanowalliem wzajernnej autononrii i niczalezrrości w swojej dzialainości statutowej;
3) partncrstwa ' oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w
rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razemwytyczonych celów;
4) efektywności - oznacza wspólne dąŻenie do osiągnięcia mozliwie największych efektów
realizacji zadań publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji órur' , zachowaniem
wymogów ustawy o finansacIr publicznych;
5) jawności - oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Grniny z organizacjami są
powszechnie wiadome i dostęprre oraz jasne i zrozumiałe w zakresie Stosowanych prócedur i
kryteriów podejrnowania decyzj i'

lV. Zakres przedmiotowy

$ 6. Wsptiłpraca GInirly z organiz'acjani poz'arządowynri cJotyczy realizacji zadan publicznych
ol<rcślonvcIl w art. 4 ustawy w zakresie oc1powiadaj ący'm z'adanionr gminy ókre ślonym w art. l8



LlSt. 2 pkt 15 ustawy z' dnia 8 lrrarca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2OŻ1r' poz'1372
rj.).

V. Formy współpracy

$ 7. Gmina podejmuje współpracę z. organizacjani po'zarz'ądowymi w formie:
l) wzajernnego infbrmowania się o planowanych kierunkach działalności iwspółdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach:

a) publikowanie ważnych inforrnacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
b) informowanie o dostępnych programach pomocowych' szkolęniach, konferencj'a.ch za

pośrednictwem BIP lr-lb poczty elektronicznej.
2) konsultacji pro.jektów aktów normatywnych organów Gminy Bartniczka w dziedzinach
d otycząc yc h dz i ała l no śc i statuto wej or ganizacji ;

3) tworzerria w nriarę potrzeb r.vspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym
lub inicjatywnyln' składających się z przedstawicieli organizacji pozarząclowych' radnyc-h i
przedstawiciel i Wójta;
4) z|ecania realizacji zadań publicznyclr w formie:

a) powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z
do{inansowanie ich realizac.ji.

udzieleniem dotacji na

b) wspicrarria rcalizacji z.aclania pLrbliczncgo wraz,7. uilzie leniem dotacji na dofinansowanie
.jcgo wy'konania.

5) udostęprriania w miarę rrrozliwości lokali koInunalnycIr na sptltkania organizacji
pozarządowyclr,
6) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źrodeł poprzez
informowanie o możliwościach ich otrzymania'
7) promocj i dzi ałal nośc i or ganizacji pozarządowych.

VI. Priorytetowe zadanta publicznc

$ 8. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być realizowane przez organizacje
prowadzące działalność statutową w danej dziędzinie

l) pomocy społecznej
2) poIrlocy na tzecz osób niepełnosprawnych
3) nauki. edLrkacji, oświaty i wychowalia oraz wypoczynku dzieci i nłodzieży
4) kulturv i sztuki. ochrony dobr kultury i tradycji narodowej
5) kultury fiz.ycz.ne.j i turlstl'ki
6) ochrorry i promocji zdrowia. ratownictwa i przeciwdz'iałania patologiom społecznyrn
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniCzego
8) rozwo.iu gospodarczego grniny i aktywizacji zawodowej

VII. Okres realizacji programu

$ 9. Gmina Bartniczka realizuje zadania objęte niniejszym Programem w roku kalendarzowym
2022.

VIII. Sposób realizacji programu

l0. l. GnliIra Bartniczka w trakcie wykonywaniazadania przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ..Ustawy" sprawuje kontrolę prawidłowości
wvl<onywania z.adania. w tym wydatkowania prz'eka'zanych na realizację celu środków
finansowych.
2' W ramaoh kontroli upowazniony pracownik Urzędu moze badać dokumenty i inne nośniki
infbrnracji. które mają lub mogą tnieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania



zadania. Kontrolowany na żądatrie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dokurnenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przęZ sprawującego.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

$ 1l. Glnirra Bartniczka współpraorrje z organizacjami pozarządowyrni oraz podmiotami pożytku
prrblicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2022, przeznaczając
środki finansowc w w,ysokości określonej uchwałą budzetową.

X. Sposób oceny realizacji programu

s 12. l. Mięrniki efektywności programu zostaną oparte na złoŻonych sprawozdaniach przez
organizacje pozarządowe oraz inne podrnioty.

2. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny rea|izacji Programu:
a) |iczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba ofertzłożonych w otwar1ych konkursach ofert;
c) liczba zawartych umów na realizacj ę zadania publicznego;
d) liczba umów zawartych w trybie art. l9a ustawy;
e) |iczba utnów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane Z przyczyn
za|eŻnych od orgarl izacj i ;

f) benefi cje nci zręalizowanyclr zadań;
g) wysokość kwot udzielonych dotacji W poszczegolnych obszarach;
h) liczba ol'ert wspólnych z'łożonycll przez organizaoje;
i) liczba projektów'aktów normatywnych konsultowanych przez organiz'acje.

3. Nic ptiznicj niŻ do dnia 30 l<wietrria kaŻdego roku, Wójt Gminy przedkłada organowi
stanowiąceInu je dnostki sarnorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
4. Sprawozdanie z rea|izacji progralnll współpracy za rok poprzedni zostanie opublikowane w
Biuletynie Informaoji Publiczrrej Urzędu Gminy Bartniczka.

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

$ 13. l. Program wspÓłpracy Grniny Bartniczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podnriotami prowadzącyni działalnośó pozytkr-r publicznego naŻ0ŻŻ rok utworzony został na
bazie projektLl programu' który to konsultowany był z mieszkancami. a także z organizacjami
poztrządowynri oraz podmiotami wyrnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, fLrnkcjonującymi na
terenie gminy.
2. Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeri orazna stronie BIP Urzędu Gminy
Bartniczka ( www.bip.barlniczka.pl ),
3. tJwagi i wnioski dot1,czące w programu mozna było składać, nie póżniej niż do dnia
)4.09.202lr.. tlstlbiście w sckrctariacic [JrzędLl Gminy Bartniczka, drogii nrailową na adres
Lrgb.lŻi,data'pl lub clrogą pocztową.

XIl. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert

$ 14. 1. W celu zaopiniowania ofert złoŻonychw związku z ogłoszonym konkursem ofert Wójt
powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
2. Kornisja dokonuje otwarcia i zaopiniowaniazłoŻollych ofert.
3. Komis.ja ze swych czynności sporządza protokół, który przekazuje do Wójta celem
zatwierdzenia.
4. l)ecyzję o udziclerriu dotacji podejmuje Wojt Gminy Bartniczka pO łapoznaniu się z
protokółem.



Załączniknt 2
do Zarządzęnia nr 43l202l
Wójta Gminy Bartniczka
zdnia 1.09.2021r.

FORMULARZ KONSULTACJI

l. Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi
na rok2022.

2.'l'crmin konsultacji:
l 0 września 20Ż|r. do Ż4 września ŻO2l .

3. Forma konsultacji:
Zamieszczenie ww. projektu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bartniczka w celu pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotóm konsultacji.

Adres organizacji

IllĘ!rqą"!g\q wiciela
Telefon kontaktowy

Uwagi i opinie

wyp3łniony formularz naleŻy ptzekazac do 24 września 2O21r. osobiście , pocztąlub na adres:
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87 -321 Bartniczka
Drogą elektroniczną na adres ueb@data.pt

Nazwa organizacji


