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Z ARZĄD ZF] NIE NR 60/2 022
WOJT'A GMINY BAR'I'NICZKA

z dnia 13 września 20Ż2 r.

w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka
z organizaciami pozarządowymi na rok20Ż3.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacię (Dz' U. Ż0ŻŻ poz.|327 ze zm.) w związku z $3 uchwaĘ nr
XXXVV172/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozaruądowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
or ganizacji, zarządza się co następuj e :

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

$ 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z
or ganizacjami pozarządowym i na r ok 2023 .

$ 3' Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 15.09.202Ż r. do 29.09.202Ż r'

$ 4' Konsultacje zostaną przeprowadzonę poprzęZzamieszczęnie ww' projektu uchwaĘ na stronie
Biuletynrr Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka: www.bip.bartniczka.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartniczka.

$ 5.1. opinie na|eŻy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załączniknr 2 do
zarządzenia w terminie określonym w $ 3, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy Bartniczka,
drogą elektroniczną na adres ugb@data.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy
Bańniczka.
2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanię na stronie
internetowei Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka www.bip.barlniczka.pl .

tJ

$ 6. l . Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formię,
terminie i przedmiocie konsultacji orazo podmiotach biorących udział w konsultacji.
2. Konsultacje uznaje się za ważnę bez rvzględu na liczbę podmiotów biorących udział w
konsultac.iach.
3' Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronię Biuletynu
Informacj i Pu b licznej Urzędu Gminy B artniczka.

9 7. Wykonanib zarządzenia powierza się pracownikom Wydziału Infrastruktury ocłrrony
Srodowiska i Rolnictwa

$8.Zarz,ądzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia.



Załączniknr 1

do Zarządzęnia nr 60l2a2Ż
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 13.09.2022 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Bartniczka
z organizacjami pozarządowymi naŻ023 rok

I. Postanowienia ogólne

$ 1' Roczny Program Współpracy okręśla priorytetowę zadania publiczne, których realizację
gmina będzie zlecać, w 2023 roku.
$ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) ustawie * rozumie się przez to ustawę"z dnia 24 kwietnia 2003 roku
publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ.2O2Żr. poz. 1327 ze zm.);
2) programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy
o r ganizacj ami P ozarząd owym i ;

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

II. Cel główny i cele szczególne programu

$ 3" Gelem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem,
a or ganizacjami pozarządowym i.

$ 4. Celami szczegółowymi programu są:
l) umacnianie lokalnych działart, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur

funkcj onuj ących na r ze cz lokalnej społeczno ś c i ;
2) r ozw ijani e partne rstwa pu b l i czno- społe czn e go,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,

III. Zasady współpracy

$ 5. Współpraca Gminy z organizacjami odbpva się na zasadach:
1) pomdcniczości - oznaQza, ze Gmina powierza organizacjom realizację zadan własnych, a
organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron * oznacza, ze stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezalezności w swojej działalności Statutowej;
3) partnerstwa _ azna;za dobrowolną współpracę równorzędnych sobię podmiotów w
rozwiązyw aniu wspólnie zdefi niowanych problemów i osiąganiu razemwyyczónych celów;
4) efektywności _ oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia moŻliwie największych efektów
realizacji zadań publicznych, przesttzegając za:sad uczciwej konkurencj i óraz- z zachowaniem
wymogów ustawy o finansach publicznych;
5) jawności - oznacza, Że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych prócedur i
kryteriów podejmowania decyzj i.

IV. Zakres przedmiotowy.

$ 6. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządow.ymi dotyczy rea|izacji zadan publicznych
określonych w art.4 ustawy w zakresie odpowia<Jającym zaiianiom gminy ókreślonym w art. 18

o działalności pozytku

Gminy Bartniczka z



ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U ' 20Ż2 r ' poz. 559 ze
zm.).

V. Formy współpracy

$ 7. Gmina podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w formię:
l) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności iwspółdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków oraz o realizowanych zadaniach:

a) publikowanie waż,nych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
b) informowanie o dostępnych programaclr pomocowych, szkoleniach, konferencjach za

pośrednictwem BIP lub poczty elektronicznej.
2) konsultacji projektów aktów normatywnych organów Gnriny Bartniczka w dziedzinach
dotyczących dz i ałal n o ś c i statutowej or ganizacji;
3) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym
lub inicjatyłvnym' składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i
przedstawicieli Wójta;
4) z|ecanla rcalizacji zadań publicznyclr rv formie:

a) powierzenia realizacjt zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofi nansowanie ich realizacji,
b) wspierania rcalizacji zadania publicznego wraz z udzielenien'r dotacji na dofinansowanie
jego wykonania,

5) udostępniania W miarę mozliwości lokali komunalnych na spotkania organizacji
pozarządowych,
6) współpracy w zakresie pozyskiwania środko''v finansowych z innych żrodeł poprzez
;ilrformowanie o mozliwościach ich otrzymania,
7) promocj i działalnośc i organ izacj i pozarządowyclr.

VI. Priorytetowe zadania publiczne

$ 8. Ustala się następuj ące zadania priorytetowe, które mogą być ręalizowane przez organizacje
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie:

1) pomocy społecznej
2) pomocy narzecz osób niepełnosprawnych
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci t młodzieży
4) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
5) kultury fizycznej i turystyki
6) ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i przeciwdziałania patologiom społecznym
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczęgo
8) rozwoju gospodarczego gminy i aktywizacji zawodowej

VII. Okres realizacji programu

$ 9. Gmina Bartniczka realizuje zadania objęte niniejszym Programem w roku kalendarzowym
Ż0Ż3.

VIII. Sposób realizacji programu

s 10. 1. Gmina Bartniczka w trakcie wykonywania zadania ptzez organitzacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ,,Ustawy'' sprawuje kontrolę prawidłowości
wykonywanta zadania' w tym wydatkowania przekazanych na rea|lzację celu środków
finansowych.
2. W ramach kontroli upowazniony pracownik UrzędLr nroże badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą nieó znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania



Zadania. Kontrolowany nażądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sptawującego.

IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu

$ 11. Gmina Bartniczka współpracuje z organlzacjami pozaruądovłymi orazpodmiotami pożytku
publicznego w ramach uchwalonego rocznęgo programu wspołpraiy na rok'2023, ptzeziaczając
środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budzetową.

X. Sposób oceny realizacji programu

s 12. l. Mierniki efektywności programu zostaną oparte na złożonych sprawoz daniach przez
organizacje pozarząd,owę oraz inne podmioty'

2. Ustala się następujące wskaŹniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
a) |iczba ogłoszonych otwar1ych konkursów ofer1;
b) liczba ofęrtzłożonych w otwartych konkursach ofert;
c) liczba zawartych umów na rea|izację zadania publicznego;
d) liczba umów zawartych w trybie aft.l9a ustawy;
e) liczba umów. którę nie zostały zręa|izowane lub zostały rozwiązane Z przyczyn
za|eżny ch od organizacj i ;

f) benefi cj e nci zręalizowanych zadań;
g) wysokośó kwot udzielonych dotacji w poszczęgólnych obszarach;
h) liczba ofert wspólnych złoŻonych przez organizacje;
i) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych ptzęz otganizacje.

3. Nie póżniej niz do dnia 30 kwiętnia kazdego roku, Wójt Gminy prródlrłudu organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji prógramu
współpracy za rok poprzedni.
4. Sprawozdanie z rea|izacji programu współpracy za rok poprzedni zostanie opublikowane w
B iuletynie Informacj i Publ icznej Urzędu Gm iny Bartn i czka"

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

13. 1. Program współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośó pozytku pub|icznego na 2023 rok utworzony zostai na
bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkancami, a takŻe z organizacjami
pozarządbwymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonują"yńi nu
terenie gminy.
2. Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń otazna stronie BIP Urzędu Gminy
Bartniczka ( www.bip.banniczka.pl ),
3. Uwagi i wnioski dotyczące w programu mozna było składaó, nie póżniej niż do dnia
Ż9.09"2022r., osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartniczka, drogą mailo.łą na adres
ugb.@data.pl lub drogą pocztową.

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

14. 1. W celu zaopiniowania ofertzłoŻonych w związka z ogłoszonym konkursęm ofert Wójt
powołuje Komisję Konkursową' zwaną dalej Komisją"
2. Komisja dokonuje otwarcia i zaopiniowaniazłożonych ofert.
3. Komisja ze swych czynności sporządza protokół. który przekazuje do Wójta celem
zatwierdzenia. .,,;

4' Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bartniczka pb zapoznaniu się z
protokółem.



ZaŁączniknr 2
do Zarządzenia nr 601202Ż
Wójta Gminy Battniczka
zdnia 13.09.20Ż2r'

FORMULARZ KONSUL'TACJI

1. Przedmiot i zakres konsultacji:
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi
narok2023.

2. Termin konsultacji:
l5 wrzęśnia 20ŻŻ r. do 29 wtześnia202Ż r.^

3. Forma konsultacji:
Zamieszczęnię ww' projektu na stronię Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bartniczka w celu pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Imię i nazwisko przedstawiciela
Telefon kontaktowy

Uwagi i opinie

Wypełniony formularz naleŻy przekazać do Ż9 wrześnla2Oł2t' osobiście, pocztąlub na adres:
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka I
87-321 Bartniczka
Drogą elektroniczną na adres ugb@data.p|


