
Zarzijdzenie Nr 81/2020
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 2 pazdzicrnika 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projcktu uchwaly w sprawie pr/yjecia
Programu wsp61pracy 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 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
/tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378/ oraz Uchwaly Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostrowek
z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przcprowadzania konsultacji
spolecznych z mieszkaricami Gminy Ostrowek zarzadzam, co nastepuje:

§1. Pr/edmiotem konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie przyjecia Programu
wspofpracy 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 2021.

§2. Konsultacje polegaj^ na wypelnieniu formularza. stanowiacego zal^cznik nr 1 do
zarzqdzenia, po uprzednim zapoznaniu sie z projektem uchwafy w sprawie przyj^cia
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 dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

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

§4. Wypelnione formularzc dotyczacc konsultacji mozna skladac w terminic do
19 pazdziernika 2020 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 projektu uchwaty w sprawie przyj^cia Programu wsporpracy 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
2021.

§6. Zarzadzenie wchodzi w ±ycie z dniem podpisania.

mgr O&Ryszard Turek



ZaJacznik nr 1
do Zarzadzenia Nr 81/2020
Wqjta Gminy Ostrowek
z dnia 2 pazdziernika 2020 r.

Formularz zglaszania uwag i wnioskow do projektu i idiwah w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotanii, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

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

i podpunktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis punktu i podpunktu)

Uzasadnienie

Podmiot zgtaszajqcy propozycje Ad res Nr telefonu Adres poczty
elektronicznej

Imi^ i nazwisko osoby
kontaktowej

Data
wypelnienia

szard Turek



Proiekt

z dnia 2 pazdziernika 2020 r.
/atwierd/ony przez

UCHWALA NR
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 2 pazdziernika 2020 r.

w sprawie przyjfcia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzi|dowymi oraz
innymi podmiotami, o ktfirych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. o dziatalnosci

pozytku puhliczncgo i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) uchwala si?, co
nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si? do realizacji Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdn ia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie na rok 2021, ktory stanowi zalqcznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostr6wek.

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

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 2 pazdziernika 2020 r.

Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzaxiowymi oraz innymi podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2021

PROJEKT DO KONSULTACJI

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

1. I lekroc w tekscie jest mowa o:

\) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057/;

2) organ izacjach - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzace dziafalnosc pozytku publicznego;

3) programie — 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 2021;

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 si? przez to Rade Gminy Ostrowek.

Rozdzial 2.
Cel glowny i cele szczegolowe programu

l.Celem gfownym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiedzy samorzadem
gminnym a organizacjami pozarzadowymi oraz wspieranie tych organizacji w realizacji waznych zadah
publicznych.

2. Celami szczegotowymi programu sq m.in.:

1) poprawa jakosci zycia mieszkancow Gminy poprzez peiniejsze zaspokajanie ich potrzeb spolecznych;

2) integracja i aktywizacja lokalnych spokcznosci;

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

4) intensyfikacja dziatah na rzecz dzieci i mlodziezy;

5) integracja podmiotow realizujacych zadania publiczne.

Rozdzial 3.
Zasady wspolpracy

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

\) pomocniczosci polegajacej na wspieraniu dziaialnosci organizacji pozarzadowych 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
defmiowaniu oraz poszukiwaniu sposob6w rozwiazywania problemow i realizacji zadan;
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3)partnershva •• oznaczaj^cej podejmowanie wspolpracy w identyflkowaniu oraz definiowaniu
problemow i zadati, wypracowywanui najlepszych sposobow ich realizacji traktujqc sie wzajemnie
jako podmioty rownoprawne w tych procesach;

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

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

Rozdzial 4.
Zakres przedmiotowy

Przedmiotem wspofpracy Gminy Ostrowek z organ izacjami pozarz^dowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest wspolne wykonywanie zadah publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania istniejzjcych potrzeb spolecznych.

Rozdzial 5.
Formy wspolpracy

1. Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi moze mice charakter finansowy
i pozafinansowy.

2. Wspotpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu przez Gmine realizacji zadati
publicznych organizacjom pozarzadowym w formie:

1) powierzania wykonywania zadaii publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;

2) wspierania takich zadah, wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji;

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

4. Wspofpraca o charakterze pozafinansowym moze bye realizowana poprzez:

1) udost^pnianie lokali na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte;

2) umo/liwianie organizacji przedsiewziec na terenie gminnych obiekt6w oraz uzyczanie sprzetu;

3) pomocy w uzyskiwaniu srodkow finansowych z innych zrodel;

4) wzajemnego informowania sie o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoWziatania w celu ich
zharmonizowania;

5) tworzenie wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zloionych z przedstavvicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorz^du;

6) doradztwo i udzielanie przez samorzqd pomocy merytorycznej organizacjom.

2. Zadanie publiczne moze bye takze realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szczegotowe
kryteria oceny wnioskow o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej okresla uchwala
Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdzial 6.
Priorylctowe zadania publiczne

1. W 2021 roku priorytetowym zadaniem publicznym Gminy zleconym w ramach programu
organizacjom pozarzadowym beda:

1) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

a) szkolenie, organizowanie zawodow i udzia! w zawodach sportowych dzieci i mlodziezy;
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b) wspieranie i upowszechniania kultury flzycznej i sportu w oparciu o gminna^ baze sportowa

c) popularyzacja sportu wsrod dzieci i mlodziezy;

d) organizowanle wspolzawodnictwa sportowego szkot;

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

Rozdzial 7.
Ok res realizacji programu

Program bedzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozdzial 8.
Spos6h realizacji programu

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

2. Zlecanie realizacji zadari publicznych organizacjom pozarz^dowym lub innym podmiotom
odbywac si? 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 ogloszeh Urzedu.

Rozdzial 9.
Wysokosc srodkow planowanych na realizacj^ programu

l .Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten ce! srodkow finansowych i mozliwosci
organizacyjnych.

2. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadari programowych w roku
2021 okresla si? w kwocie 60 000,00 zl.

Rozdzial 10.
Sposob oceny realizacji programu

1. Ustala sie nastgpujace mierniki oceny realizacji programu:

1) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w;

2) liczba ofert, ktore wplynely od organizacji pozarzqdowych w odpowiedzi na konkurs;

3) liczba umow zawartych z organizacjami pozarzqdowymi na realizacje zadari publicznych w ramach
programu;

4) wysokos"c dotacji przekazanych organizacjom pozarzqdowym w ramach programu;

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

6) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadari publicznych z priorytetami przyjetymi
w program ie.

Rozdzial 11.
Informacjc o sposobic tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Projekt programu wspotpracy na rok 2021 powstal na bazie programu realizowanego w 2020 r. oraz
w oparciu o doswiadczenia zjego realizacji w latach ubieglych.

2. Tworzenie programu wspotpracy przebiega w nastepujgcy sposob:

1) opracowanie projektu programu wspolpracy;
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2) skierowanie projektu programu wspolpracy do konsultacji poprzez publikacje w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Ostrowek i na tablicy ogloszeri w Urzedzie Gminy w Ostrowku zgodnic
z Uchwata Nr XVUI/125/2016 Rady Gminy Ostrbwek z dnia 28 pazdziernika 2016 r. w sprawie
okreslenia zasad i trybu przcprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkaticami Gminy Ostrowek;

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

4) przedtozenie projektu Radzie;

5) podjecie uchwafy w sprawie uchwalenia programu wspolpracy przcz Rad$ Gminy Ostrowek
w terminle do 30 listopada 2020 r.

Rozdzial 12.
Tryh powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert

l .Komisja konkursowa powolywana jest w celu opiniowania ofert zlozonych przez organizacje
pozarzadowe w ramach ogtoszonego przez Wqjta Gminy Ostrowek otwartego konkursu ofert.

2. Komisje konkursowa powohije Wqjt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej w ostatnim
dniu skladania ofert.

3. W sktad kazdej komisji konkursowej wchodza przedstawiciele Wojta Gminy Ostrowek oraz osoby
wskazane przez organizacje pozarzadowe i inne podmioty prowadzace dziatalnosc pozytku publicznego,
z wylaczeniem osob reprezentujacych organizacje pozarzadowe biorace udzia! w konkursie.

4. Komisja konkursowa moze korzystac z pomocy osob posiadajacych specjalistyczna wiedze
z dziedziny obejmujacej zakres zadari publicznych, ktorych konkurs dotyczy. Osoby te moga
w szczegolnosci uczestniczyc w pracach komisji z gJosem doradczym, wydawac opinie.

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

6. W ocenie oferty zlozonej w konkursie nie moze brae udzialu osoba, ktorej powiazania z podmiotem
ja skladaj^cym moga budzic podejrzeniaco dojej bezstronnosci.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia powiazari, o ktorych mowa w ust. 6 czlonek komisji zostaje
wylaczony z oceny oferty podmiotu, z ktorym powiazanie wystepuje.

8. Komisja konkursowa zobowiazana jest wykonywac swoje obowiazki sumiennie, dokladnic
i bezstronnie.

9. Komisja konkursowa ocenia zlozone oferty pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

10. Komisja konkursowa dokumentuje swoja^ prace w formic pisemnego protokolu.

11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja owysokosci przyznanej kwoly
dokonuje Wqjt Gminy Ostr6wek.

12. Zakres i zasady wykonywania zadan publicznych przez wybran^ organizacje beda okreslone
w pisemnych umowach Gminy z organizacja, kt6rej udzielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadan ia.

13. Konkurs ofert przeprowadza si9 takze w sytuacji, gdy zostata zgloszona tylko jedna oferta.

14. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje sie spetnienie przez oferenta wymogow okreslonych
w ogJoszeniu o konkursie.

Ko/.dzial 13.
Postanowienia koncowe

1. Zmiany w programie moga bye dokonywane w trybie uchwaty Rady Gminy Ostrowek.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja przepisy ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o flnansach
publicznych oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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UZASADNIENIE

w sprawie przyjecia Roc/.nego program u wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzjjdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych niowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnnsci pozytku puhlicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zgodnie z wykladnia^ ustavvow^ dzialalnosc pozytku publicznego to dziatalnosc spotecznic
uzyteczna prowadzona przez organizacje pozarzadowe w sferze zadari publicznych okreslonych w
ustawie o dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057). Ustawa
w art. 5a ust. 1 naUada na organ stanowiacy jednostki samorz^du terytorialnego uchwalenic
rocznego programu wspoipracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadz^cymi
dziatalnosc pozytku publicznego. Uchwalany program jest dokumentem okreslajacym polityke
samorz^du lokalnego wobec organizacji pozarzadowych. Tegoroczny program wspolpracy, ktory
zostal skonstruowany na gruncie zapisow ustawowych oraz dotychczasowego doswiadczenia
obejmuje wybrane najwazniejsze sfery zadari publicznych, ktore Gmina Ostrowek zamierza
realizowac wspolnie z organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego oraz okresla
cele, zasady 1 formy tej wspolpracy.
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