
Zai zijdzenie Nr 64/2019
Wojta Gininy Ostrowek

z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjecia
Programu wspolpracy Gminy Ostrdwek z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi
podmiotami, o ktorych mowa \ art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacic na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1209, 1571, 1696/ oraz Uchwaly Nr XVIII/125/2016 Rady
Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdi'iernika 2016r. w sprawie okreslenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy Ostrowek zarzqdzam, co
nastcpuje:

§1. Przcdmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie przyjecia Programu
wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o
ktorych mowa w an. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

§2. Konsultacjc polegaj^ na wypetnieniu formularza, stanowi£jccgo zalaeznik nr 1 do
zarz^dzenia, po uprzednim zapoznaniu si? z projektem uchwaly w sprawie przyjecia
Programu 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 i o wolontariacic na rok 2020.

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

§4. Wypelnione formularze dotyczaee konsultacji mozna skladac w terminie do
8 pazdziernika 2019 r. do godz. 15.15 w Urzedzie Gminy w Ostrowku lub przcstac
zeskanowany dokument na adres ug_ostrowek@interia.pl

§5. Informacja o wynikach konsultacji przedstawiona zostanie w uzasadnieniu
do projektu uchwaly w sprawie przyjecia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizacjami pozarzqdowymi ora/, innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d/Jalalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020.

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

mgr inefjtyszard Turek



Zalacznik nr 1
do ZarzadzeniaNr 64/2019
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

Formularz zglaszania uwag i wnioskow do projektu uchwary w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizacjami pozarza^lowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa \ art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

LP

Stan zapisu >v projekcie programu
wraz z numerem rozdzialu, punktu

i podpunktu

Podmiot zglaszajacy propozvcje

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis punktu i podpunktu)

Ad res Nr telefonu

Uzasadnienie

Adres poczty Tmie^ i nazwisko osoby Data
elektronicznej kontaktowej wypemienia

szard Turek



zdnia 25 wrzesnia 2019 r.
7-at.wicrd7.ony przez

UCHWALA NR
RADV GMINY OSTROWEK

z dnia 24 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przyj^eia Programu wspolpnicy Gniiny Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innynii podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. o dzialalnosci

pozytku puhliczticgo i o wolontariacic na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) i art. 5 a ust.l ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si? do rcaiizacji Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzadowymi oraz innyrni podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdn ia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ktory stanowi zal^cznik do
niniejszej uchwaly.

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

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zahjcznik do uchwafy Nr

Rady Gmlny Ostrowek

z dnia 24 wrzesnia 2019 r.

Program wspolpracy Gminy Ostrowek t. organizacjanii pozarzadowymi oraz innymi podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2(1211

PR( )JEKT DO KONSULTACJI

Rozdzial 1.
Postanowicnia ogolne

1. Ilekroc w tekscie jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. 1 J . z 2019 r., poz. 688 z pozn. zm./;

2) organizacjach — nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz^dowe oraz podmioty, o ktorych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadz^ce dzialalnosc pozytku publicznego;

3)programie — nalezy przez to rozumiec 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 i o wolontariacie na rok 2020;

4) stronie internetowej - nalezy przez to rozumiec www.ostrowek.bip.gmina.pl

5) Gminie — rozumie sie przez to Gmine Ostrowek;

6) Wojcie — rozumie sie przez to Wqjta Gminy Ostrowek;

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

Rozdzial 2.
Cel glowny i cele szczegolowe programu

l.Celem glownym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiedzy samorz^dem
gminnym a organizacjami pozarz^dowymi oraz wspieranie tych organizacji wrealizacji waznych zadaii
publicznych.

2. Celami szczegolowymi programu s^ in.in.:

1) poprawa jakosci zycia mieszkaricow Gminy poprzez petniejsze zaspokajanie ich potrzeb spolecznych;

2) integracja i aktywizacja lokalnych spokxznosci;

3) zwiekszenie wplywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spolecznej gminy;

4) inlensyfikacja dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy;

5) integracja podmiotow realizuj^cych zadania publiczne;

Rozdzial 3.
Zasady wspolpracy

1. Wspolpraca Gminy Ostrowek z organizacjami odbywa si? w oparciu o nastepujqce zasady:

\ pomocniczosci polegajacej na \vspieraniu dzialalnosci organizacji pozarzqdowych oraz
umozliwianiu realizacji zadan publicznych na zasadach i w formach okreslonych w ustawie;

2) suwerennosci stron — polegajacej na prawie stron do niezaleznosci i odrebnosci w samodzielnym
definiowaniu oraz poszukiwaniu sposobow rozwi^zywania problemow i realizacji zadan;
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3) partnerstwa •• oznaczajacej podejmowanie wspotpracy w identyfikowaniu oraz definiovvaniu
problemiiw izadari, wypracowywaniu najlcpszych sposobow ich realizacji traktujac sie wzajemnie
jako podmioty rownoprawnc vv tych proccsach;

4) efekty\vnosci — polegajaccj na wspolnym dazeniu do osiagniecia mozliwie jak najlepszych efektow
w realizacji zadaii publicznych;

5) uczciwej konkurencji oraz jcnvnosci - oznaczajacych ksztaltowanie przejrzystych zasad wspolpracy,
opartych na rownych ijawnych knteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu rownego dostcpu do inforinacji.

Rozdzial 4.
7-nkrcs przedmiotowy

Przedmiotem wspotpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jesl wspolne wykonywanie zadati publicznych wymicnionych
w art. 4 ust. I ustawy w celu zaspokajania istniejacych potrzeb spolecznych.

Rozdziat 5.
Formy wspolpracy

I.Wspotpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi moze mice charakter imansowy
i pozafmansowy.

2. Wspotpraca o charaktcrze tlnansowym polega na zlecaniu przez Gmin^ realizacji zadan
publicznych organizacjom pozarzadowym w Ibrmie:

1) powierzania wykonywania zadan pulil icznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;

2) wsplerania takich zadan, wraz z udzielt-niem dotacji na dotmansowanie ich realizacji;

3. Podstawowym trybem przekazywaria srodkow finansowych organizacjom pozarzadowym jest
otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych w ustawie dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

4. Wspolpraca o charaktcrze pozafinam.owym moze bye realizowana poprzez:

1) udost9pnianie lokali na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte;

2) umozliwianie organizacji przcdsiewzieO na terenic gminnych obiektow oraz uzyczanie sprzelu;

3) pomocy w uzyskiwaniu srodkow finansowych z innych zrodet;

4) wzajemnego informowania sie o planmvanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania w celu ich
zharmonizovvania;

5) tworzenie wspolnych zespolow o charaktcrze doradczym i inicjatywnym, zlozonych z przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorzadu;

6) doradztwo i udzielanic przez samorzad pomocy merytorycznej organizacjom.

2. Zadanie publiczne moze bye takze n,'alizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szezegolowe
kryteria occny wnioskow o rcatizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej okrcsla uchwata
Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdzial 6.
Priorytctowe zadania publicvnc

I . W 2020 roku priorytctowymi zadaniami publicznymi Gminy zleconymi w ramach programu
organizacjom pozarzqdowym beda:

1) zadania z zakresu upmvxzechniania knltury fizycznej i spttrtu, w tym:

a) szkolenie, organizowanic zawodow i udziat w zawodach sportowych dzieci i mtodziezy;
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b) wspleranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminna baze sportowa

c) popularyzacja sportu wsrod dzieci i nilodziezy;

d) organizowanie wspolzawodnictwa sportowego szkol;

2) zadania z zakresu przeciwdzialania uzaletnieniom ipatologtom spolecznym

a) edukacja dzieci 1 mlodziezy, ze szczegolnym uwzglednieniem dziafari wspierajqcych i promujacych
zdrowy styl zycia, profilaktykc uzalc£nieri;

b) organi/owanie wydarzcii edukacyjnych: festiwali, olimpiad, konkursow, przeglqdow, lurnicjow,
wystcpow arty sty cznych, spcktakli it |>.;

c) pomoc rodzinom znajdujacym si? w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych
rodzin;

d) ograniczanie zagrozeri patologiq spoleczna^ poprzez zagospodarowanle czasu wolnego dzieci
i mlodziezy.

2. Wqjt na podstawie oceny lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji moze w drodze zarzifdzenia
wskazac inne niz okreslone w ust. 1 zadania, ktore wymagajq realizacji w celu ich zlecenia organizacjom
pozarz^dowym na zasadach okreslonych w ustawie.

Rozdzial 7.
Okres realizacji programu

Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzj^dowymi oraz podmiotami
wymicnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publiczncgo i o
wolontariacie na 2020 rok obowi^zuje oil 01.01.2020r.do 31.12.2020r.

Rozdziat 8.
Spos6h realizacji programu

1. Zlecanic realizacji zadari organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci te zadania, ktore program
okresla jako zadania priorytelowe.

2. Zlecanie realizacji zadah publicznych organizacjom pozarzqdowym lub innym podmiotom
odbywac sic bedzie na zasadach okreslonych w ustawie, w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie
pozakonkursowym zgodnic z art. 19a ustav,y.

3. Intbrmacja o konkursie ofert zamieszczana bedzie w Biulctynie Informacji Publiczncj oraz na
tablicy ogloszen Urzedu.

Rozdzial 9.
Wysokosc srodkow planowanych na realizacj^ programu

l .Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten eel srodkow Finansowych i mozllwosci
organizacyjnych.

2. Wysokosc srodkow flnansowych przeznaczonych na realizacje zadari programowych w roku
2020 okresla sie w kwocie 60 000,00 zl.

Rozdzial 10.
Sposob oceny realizacji programu

I . Ustala si? nastepujqcc mierniki ocen; realizacji programu:

1) liczba ogloszonych otwartych konkursow;

2) liczba ofert, ktore wplyncly od organizacji pozarz^dowych w odpowicdzi na konkurs;

3) liczba umow zawartych z organizacjami pozarzqdoxvymi na rcalizacj? zadari publicznych w ramach
programu;
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4) wysokosc dotacji przekazanych organi;pacjom pozarzadowym w ramach programu;

5) liczby organizacji, ktorym zlecono realizacje zadan publicznych;

6) bcneficjentow realizawanych zadan;

7) stopnia zgodnosci reallzowanych przez organizacje zadan publicznych z priorytetami przyjetymi
w programle.

Rozdziat 11.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Projekt programu wspolpracy na rok 2020 powstala na bazie programu realizowanego w 2019 r.
oraz woparciuodoswiadczeniazjego realizacji w latach ubieglych.

2. Tworzenie programu wspolpracy przt:biega w nastepuj^cy sposob:

1) opracowanie projektu programu wspolpracy;

2) skierowanie projektu programu wspolpracy do konsultacji poprzez publikacje w Biuletynic
Informacji Publiczncj Gminy Ostrowek i na tablicy ogloszeii w Urzedzie Gminy w Ostrowku zgodnie
z Uchwalq Nr XV1II/125/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 pazdziernika 2016 r. w spravvie
okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkahcami Gminy Ostrowek;

3) zebranie i rozpatrzenie uwag i wnioskow zgloszonych przez te organizacje pozarzadowe w drodze
konsultacji;

4) przedtozenie projektu wspolpracy Radzie Gminy Ostrowek;

5) podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia programu wspolpracy przez Rad? Gminy Ostrowek
w terminie do 30 listopada 2019 r.

Rozdziat 12.
Tryb powolywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert

1. Komisja konkursowa powolywana jest w celu opiniowania ofert zlozonych przez organizacje
pozarzqdowe w ramach ogloszonego przez Wqjta Gminy Ostrowek otwartego konkursu ofert.

2. Komisj? konkursow^ powoluje Wqjt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej wostatnim
dniu skladania ofert.

3. W sklad kazdej komisji konkursowcj wchodza przedstawiciele Wqjta Gminy Ostrowek oraz osoby
wskazane przez organizacje pozarzqdowe i inne podmioty prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego,
z wyl^czeniem osob reprezentujqcych organizacje pozarzqdowe biorqce udzial w konkursie.

4. Komisja konkursowa moze korzystac z pomocy osob posiadajacych specjalistycznq wiedze
z dziedziny obejmuj^cej zakres zadan publicznych, ktorych konkurs dotyczy. Osoby te moga^
w szczegolnosci uczestniczyc w pracach komisji z glosem doradczym, wydawac opinie.

5. Pracc komisji moga bye prowadzone w skladzie co najmniej 3-osobowym.

6. W ocenie oferty ziozonej w konkursie nie moze brae udzialu osoba, ktorej powia_zania z podmiotem
ja skladajacym mog^ budzic podejrzenia co do jej bezstronnosci.

7. W przypadku stwierdzema istnienia powiazan, o ktorych mowa w ust. 6 czlonek komisji zostaje
wylaczony z oceny oferty podmiotu, z ktorym powiazanie wyst^puje.

8. Komisja konkursowa zobowiazana jest wykonywac swqje obowiazki sumiennie, dokladnie
i bezstronnie.

9. Komisja konkursowa ocenia zlozone oferty pod wzgl^dem formalnym i merytorycznym.

10. Ocena merytoryczna polega w szczegolnosci na:
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1) ocenie mozliwosci i realizacji zadania przez ofercnta;

2) ocenie spojnosci celu realizacji zadania okreslonego w ogloszeniu oraz w ofercie z zakresem
rzeczowym, kosztorysem i liarmonograinem;

3) sprawdzeniu oferty pod wzgledem rachunkowym.

1 I . Komisja konkursowa dokumentuje :<.woJ3 prace w formic pisemnego protokolu.

12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja o wysokosci przyznanej kwoty
dokonuje Wqjt Gminy Ostrowek.

13.Zakres i zasady wykonywania zadari publicznych przez wybrana organizacje beda okrcslone
wpisemnych umowach Gminy z organizacja, ktorej udzielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadania.

14. Konkurs ofert przeprowadza sic tak/e w sytuacji, gdy zostala zgloszona tylko jcdna oferta.

15. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje sie spetnienie przez oferenta wymogow okreslonych
w ogloszeniu o konkursie.

Rozdzial 13.
Postanowienia koncowe

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja przepisy ustawy
o dzialalnosci pozytku publieznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o fmansach
publicznych oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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