
Zarza,dzenie Nr 59/2018
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

w sprawic przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjecia
Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizaejami pozarzijdowymi oraz innymi
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publiczncgo i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432/ oraz Uchwaly
Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie
okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy
Ostrowek zarzqdzam, co nastepuje:

§1. Przedmiotcm konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie przyjecia Programu
wspolpracy Gminy Ostrowek z organizaejami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

§2. Konsultacjc polegaj^ na wypelnieniu formularza, stanowi^ccgo zalqcznik nr 1 do
zarz^dzenia, po uprzednim zapoznaniu si§ z projektem uchwaly w sprawie przyjecia
Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizaejami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publiczncgo i o wolontariacie na rok 2019.

§3. Projekt programu oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony na stronie B1P
Urzedu Gminy Ostrowek oraz na tablicy ogloszen Urzt^du Gminy w Ostrowku.

§4. Wypelnione formularze dotycz^ce konsultacji mozna skladac w terminie do
26 pazdziernika 2018 r. do godz. 15.15 w Urzedzie Gminy w Ostrowku lub przeslac
zeskanowany dokument na adres ug_ostrowek@interia.pl

§5. Informacja o wynikach konsultacji przedstawiona zostanie w uzasadnieniu
do proj ektu uchwaly w sprawie przyj ecia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizaejami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019.

§6. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

mgrm. Ryszard Turek



Za^cznik nr 1
do ZarzadzeniaNr 59/2018
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

Formularz zglaszania uwag i wnioskow do projektu uchwary w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o d/ialalnosci pozytku publicznego i o \volontariacie na rok 2019

Lp
Stan zapisu w projekcie programu
wraz z numerem rozdzialu, punktu

i podpunktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis punktu i podpunktu)

Uzasadnienie

Podmiot zglaszajacy propozycje Adres Nr telefonu
Adres poczty
elektronicznej

Imi$ i nazwisko osoby
kontaktowej

Data
wypelnienia

>szard Turek



z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzi}dowymi oraz
innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450, 560, 732, 1365) uchwala si?, co
nastepuje:

§l.Przyjmuje sie do realizacji Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie na rok 2019, ktory stanowi zalacznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik do uchwaty Nr

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi oraz i i i n y n i i podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019

Postanowicnia ogolne

1. Ilekroc w tekscie jest mowa o:

\) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie it. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm./;

2) organizacjach - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego;

3) programme - nalezy przez to rozumiec Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

4) dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacj? w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.;

5) stronie iniernetowej - nalezy przez to rozumiec www.ostrowek.bip.gmina.pl

6) Gminie - rozumie si? przez to Gmine Ostrowek;

7) Wojcie - rozumie si? przez to Wojta Gminy Ostrowek;

8) Radzie - rozumie sie przez to Rad? Gminy Ostrowek.

2. Program obejmuje wspolpracc Gminy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dzialajacymi na rzecz Gminy Ostrowek w zakresie zadaii
publicznych realizowanych w 2019 r.

3. Program okresla cele, formy, zasady i zakres przedmiotowy i prioryletowe obszary wspolpracy
z organizacjami pozarzadowymi, sposob realizacji programu, wysokosc srodkow finansowych
planowanych na jego realizacjc, podmioty odpowiedzialne za realizacj? programu, sposoby oceny jego
wykonania oraz tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

Rozdzial 1.
Cel glowny i cele szczegolowe programu

1. Celem glownym programu jest ksztattowanie demokratycznego ladu spolecznego srodowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa miedzy administracja publiczn^ i organizacjami
pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Celami szczegolowymi programu sa m.in.:

1) umocnienie lokalnych dziaian spolecznych;

2) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujacych na rzecz spolecznosci
lokalnej;

3) zwi^kszenie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej gminie;
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4) poprawa jakosci zycia, poprzez peiniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych;

5) integracja podmiotow polityki lokalnej obejmujacej swym zakresem sfere zadan publicznych
wymicnionych w art. 4 ustawy;

6) udzial zainteresowanych podmiotow w tworzeniu programu wspotpracy.

Rozdzial 2.
Zasady wspolpracy

1. Wspotpraca Gminy Ostrowek z organizacjami odbywa si? w oparciu o nastepujace zasady:

V) pomocniczosci polegajacej na wspieraniu dzialalnosci organizacji pozarzadowych oraz
umozliwianiu realizacji zadari publicznych na zasadach i w formie okreslonej w ustawie;

2) suwerermosci stron - polegajacej na prawie stron do niezaleznosci i odrebnosci w samodzielnym
defmiowaniu oraz poszukiwaniu sposobow rozwiazywania problemow i realizacji zadan;

3) partnerstwa •- oznaczajacej podejmowanie wspolpracy w identyfikowaniu oraz defmiowaniu
problemow i zadati, wypracowywaniu najlepszych sposobow ich realizacji traktujac sie wzajemnic
jako podmioty rownoprawne w tych procesach;

4) efektywnosci - polegajacej na wspolnym dazeniu do osiqgniecia mozliwie jak najlepszych efektow
w realizacji zadan publicznych;

5) uczciwej konkurencji oraz jawnosci - oznaczajacych ksztaltowanie przejrzystych zasad wspolpracy,
opartych na rownych ijawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu rownego dostepu do informacji.

Rozdzial 3.
Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest wspolne wykonywanie zadan publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania istniejacych potrzeb spolecznych.

Rozdzial 4.
Formy wspolpracy

l.Formy wspolpracy pomiedzy Gmina Ostrowek a organizacjami 53 prowadzone
w szczegolnosci poprzez:

1) zlecanie organizacjom realizacji zadan publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach
okreslonych w ustawie, w formie:

a.powierzania wykonywania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji lub

b.wspierania takich zadati, wraz z udzieleniem dotacji na do finansowanie ich realizacji;

2) zlecanie realizacji zadari publicznych w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy;

3) wzajcmnego informowania si? o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania w celu
zharmonizowania tych kierunkow ;

4) tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorz^du;

5) udzielanie przez samorzad wsparcia poza fmansowego (uzyczanie sprzetu, bezplatne udostepnienie
sal urz?du, oddelegowanie pracownikow itp.);

6) doradztwo i udzielanie przez samorzqd pomocy merytorycznej organizacjom.
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2. Zadanie publiczne moze bye takze realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szczcgolowc
kryteria oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej okresla uchwala
Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdziat 5.
Priorytetowe zadania public/ne

l.Zakres zadan objetych programem obejmuje wyl^cznie sfer^ zadari publicznych okreslonych
w art.4 ust.l ustawy, a dotyczqcych zadaii Gminy Ostrowek. Na rok 2019 okreslone zostajcj nastepuj^ce
zadania:

PRIORYTET 1

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizowanie pozalekcyjnych zajec sportowych dla dzieci i mlodziezy. Wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminn^ baz$ sportow^. Popularyzacja sportu
wsrod dzieci i mlodziezy poprzez organizacje i udzial w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym,
powiatowym, regionalnym czy ogolnopolskim. Organizowanie wspolzawodnictwa sportowego szkol.
Zakup nagrod dla uczestnikow zawodow sportowych. Szkolenie dzieci i mlodziezy w zakresie roznych
dyscyplin sportowych.

PRIORYTET 2

W zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym

Edukacja dzieci i mlodziezy, ze szczegolnym uwzglednieniem dzialan wspierajqcych i promuj^cych
zdrowy styl zycia, profilaktyk? uzaleznien. Organizowanie wydarzeri edukacyjnych: festiwali,
olimpiad, konkursow, przegladow, turniejow, wystepow artystycznych, spektakli itp. Zakup nagrod dla
uczestnikow konkursow, imprez integracyjno-kulturalnych, zawodow sportowych, imprez
plastycznych organizowanych przez placowki oswiatowe lub organizacje. Pomoc rodzinom
znajdujqcym si? w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin. Ograniczanie
zagrozen patologi^ spolecznq poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy.

2. Wojt na podstawie oceny lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji moze w drodze zarz^dzenia
wskazac inne niz okreslone w ust. 1 zadania, ktore wymagaj^ realizacji w celu ich zlecenia organizacjom
pozarza.dowym na zasadach okreslonych w ustawie.

Rozdzial 6.
Okrcs realizacji programu

1. Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok obowi^zuje od 01.01.2019r.do 31.12.2019r.

Rozdziat 7.
Sposob realizacji programu

1. Zlecanie realizacji zadan organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci te zadania, ktore program
okresla jako zadania priorytetowe.

2. Zlecanie realizacji zadan publicznych organizacjom pozarz^dowym lub innym podmiotom
odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w ustawie, w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie
pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy.

3. Informacja o konkursie ofert zamieszczana bedzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszen Urzedu.
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Rozdziat 8.
Wysokosc srodkow planowanych na realizacj^ programu

l.Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten eel srodkow fmansowych i mozliwosci
organizacyjnych.

2. Wysokosc srodkow fmansowych przeznaczonych na realizacje zadaii programowych w roku
2019 okresla sie w kwocie 60 000,00 zl.

Rozdziat 9.
Sposob oceny realizacji programu

1. Ustala sie nastepujqce mierniki oceny realizacji programu:

1) liczba ogloszonych otwartych konkursow;

2) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach;

3) liczba umow zawartych z organizacjami na realizacj? zadan publicznych w ramach srodkow
fmansowych przekazanych organizacjom przez Gmine Ostrowek;

4) wysokosc srodkow finansowyeh przeznaczonych z budzetu gminy na realizacje zadan publicznych;

5) liczby organizacji, ktorym zlecono realizacj? zadan publicznych;

6) liczby osob, ktore byly beneficjentami dziaJan publicznych realizowanych przez organizacje;

7) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadan publicznych z priorytelami przyj^tymi
w programie.

2. Wqjt Gminy sklada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 3 Imaja
nastepnego roku.

3. Sprawozdanie zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej,

4. Na podstawie sprawozdania, oceny realizacji programu i po zebraniu uwag ojego realizacji po
konsultacjach spotecznych, przygotowany jest kolejny roczny program.

RozdziallO.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program zostat opracowany przez pracownikow Urzedu Gminy w Ostrowku, uchwalony przez
Rade Gminy Ostrowek na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy.

2. Projekt programu zostal skonsultowany z organizacjami w oparciu o uchwale Nr XV1I1/125/2016
z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

3. Konsultacje projektu zostaly przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogloszeh urzedu.

4. Wynik konsultacji zostat przedstawiony Radzie Gminy Ostrowek.

Rozdziat 11.

Tryb powolywania i zasady dziatania komisji konkursovvych do opiniowania ofert
w otwartych konkursaeh ofert

l.IComisja Konkursowa powolywana jest w celu opiniowania ofert zlozonych przez organizacje
pozarzadowe w ramach ogloszonego przez Wqjta Gminy Ostrowek otwartego konkursu ofert.

2. Komisj? Konkursowq powoluje Wojt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej w ostatnim
dniu skladania ofert.

3. Komisja Konkursowa opiniuje merytorycznie oferty, ktore przeszly pozytywnie ocene formalna.
Ocena merytoryczna polega w szczegolnosci na:
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1) ocenie mozliwosci i realizacji zadania przcz oferenta;

2) ocenie spqjnosci celu realizacji zadania okreslonego w ogtoszeniu oraz w ofercic z zakresem
rzeczowym. kosztorysem i harmonogramem;

3) sprawdzeniu oferty pod wzgledem rachunkowym.

4. Komisja konkursowa dokumentuje swojq prac? w formie piscmnego protokohl.

5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja^ o wysokosci przyznanej kwoty
dokonuje Wqjt Gminy.

6. Zakres i zasady wykonywania zadaii publicznych przez wybran^ organizacje bed$ okreslone
w piscmnych umowach Gminy z organizacja_, ktorej udzielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadania.

7. Konkurs ofert przcprowadza sie takze w sytuacji, gdy zostala zgtoszona tylko jedna ofcrta.

8. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si? spehiienie przez oferenta wymogow okrcslonych
w ogloszeniu o konkursie.

Postanowienia koncowe

1. Zmiany w programie mogij bye dokonywane w trybie uchwaty Rady Gminy Ostrowek.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zaslosowanie majq przepisy ustawy
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy prawo zamowieii publicznych.
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