
Zarz^dzcnic Nr 59/2017
Wojta Gminy Ostrowek

/, dnia 9 pazdziernika 2017 r.

w sprawie przeprowad/enia konsultacji projektu uchwaly w sprawic przyjccia
Rocznego programu wspolpraey Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na ruk 2018

Na podstawic art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym
/tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935/ 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 zarzajdzam, co nast^puje:

§1. Przcdmiotcm konsultacji jest projekt uchwaly w sprawie przyj^cia Roeznego
programu wspolpracy Gminy Ostrowek / organizacjami pozarza^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 wolontariaeie na rok 2018.

§2. Konsultacje polegaj^ na wypelnieniu formularza, stanowi^cego zala^cznik nr 1 do
zarza^dzenia, po upr/ednim zapoznaniu sit? z projektem uchwaly w sprawie przyj^cia
Rocznego programu wspotpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarza^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 wolontariaeie na rok 2018.

§3. Projekt programu oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony na stronic BIP
Urz^du Gminy Ostrowek oraz na tablicy ogloszeh Urz?du Gminy w Oslrowku.

§4. Wypetnione tbrmularze dotycza^ce konsultacji mozna sktadac w terminie do
19 pazdziernika 2017 r. do godz. 15.15 w Urz^dzie Gminy w Ostrowku lub przeslac skan
dokumentu na adrcs ug osirowek(fl),interia.pl

§5. Informacja o wynikach konsultacji przedstawiona zoslanie w uzasadnieniu
do projektu uchwaly w sprawie przyj^cia Rocznego programu wspolpracy Gminy Ostrowek
z organizaejami pozarza^dowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publieznego i o wolontariaeie na rok
2018.

§6. Zarzajdzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal^cznik nr 1
do Zarza^dzenia Nr 59/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 9 pazdziernika 2017 r.

Formularz zglaszania uwag i wnioskow do projektu uchwaty w sprawie przyjecia Rocznego 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 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

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

i podpunktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis punktu i podpunktu)

Uzasadnienie

Podmiot zglaszajqcy propozycje Ad res Nr telefonu
Ad res poczty
elektronicznej

1 mie i nazwisko osoby
kontaktowej

Data
wypelnienia



Prolekt

zdnia 10 pazdziernika 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RAOY GMINY OSTROWEK

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjccia Rocznego programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzadowymi oraz innyini 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 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
2016 rM poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z2017r. poz. 730 i 935.) i art. 5a ust.l ustawy z dma
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817,
zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573)

§ 1. Przyjmuje sit? do reali/acji Roczny Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci po/ytku publicznego io wolontariacie na 2018 rok, ktory stanowi zalacznik do
niniejszej uchwaly.

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

§ 3. Uchwala wchod/i w zycie z dniem podj^cia.
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Zata_cznik do Uchwaly Nr

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 2017 r.

Roczny program wspolpracy Gminy Ostrowek L organizacjami pozarzqdowynil ora/. innymi
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy r. dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Postanowienia ogolne

1. Ilekroc w tekscie jest mowa o:

\)uslawie - nalezy przez to rozumiec ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaJalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami/;

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

typrogramie - nalezy przez to rozumiec Roczny program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotatni, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

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

5) stronie inlernetowej - nalezy przez to rozumiec www.ostrowekgmina.pl;

6) Gminie - rozumie sie_ przez to Cimin? Ostrowek;

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

8) Radzie - rozumie si$ przez to Rad$ Gminy Ostrowek.

2. Program obejmuje wspotprac? Gminy z organizacjami pozarzi\dowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dziataja^cymi na rzecz Gminy Ostrowek w zakresie zadan
puhlieznych reali/owanych w 2018 r.

3. Program okresla cele, tbrmy, zasady i zakres przedmiotowy i priorytetowe obszary wypotpracy
z organizacjami pozarz^dowymi. sposob realizacji programu, wysokosc srodkow fmansowych
planowanych na jego realizacj^, 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 szczcgolowc programu

l.Celem glownym programu jest ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego srodowisku
lokalnym, poprzez budovvanie partnerstwa mit^dzy administracja^ publicxn^ i organi/.acjami
pozarza^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Celami szczegotowymi programu sa^m.in.:

1) umocnienie lokalnych d/ialati spotecznych;

2) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonuja^cych na rzecz spolecznosci
lokalnej;

3) zwi^kszenie wptywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spotecznej gminie;
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4) poprawa jakosci zycia, poprzez pehiiejsze zaspokajanie potrzeb spokcznych;

5) integracja podmiotow polityki lokalnej obejmuj^cej swym zakresem sfer? zadari publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy;

6) udziat zainteresowanych podmiotow w tworzeniu programu vvspolpracy.

Ro/dzial 2.
Zasady wspolpracy

1. Wspolpraca Gminy Ostrowek z organizacjami odbywa sie_ w oparciu o nast^puja^cc zasady:

\) pomocniczosci polegaji\cej na wspieraniu dziatalnosci organizacji pozarzajdowych oraz
umozliwianiu reaMzacji zadah public/.nych na zasadach i w tbrmie okreslonej w ustawie;

2) suwerennosci stron - polegaj^cej na prawie stron do niezaleznosci i odre.bnosci w samodzielnym
defmiowaniu oraz poszukiwaniu sposobow rozwi^zywania problemow i realizacji zadan;

3)partnerstwa oznaczaja,ccj podejmowanie wspotpracy w identytlkowaniu oraz defmiowaniu
problemow i zadati, wypracowywaniu najlepszych sposobow ich realizacji traktuja^c si? wzajemnie
jako podmioty rownoprawne w tych procesach;

4) efeklywnosci - polegaja,cej na wspolnym da^zeniu do osia^ni^cia mozliwic jak najlepszych efektow
w realizacji zadaii publicznych;

5) uczciwej konkurencji oraz jew nose i - oznaczaja^cych ksztakowanie przejrzystych zasad wspolpracy,
opartych na rownych ijawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na
zapewnieniu rownego dost?pu do informacji.

Rozdzial 3.
Zakres przedmiotowy

Pr/edmiotem wspolpracy Gminy Ostrowek z organi/.acjami pozarzajdowymi i podmiotami
wskaz-anymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest wspolne wykonywanie zadaii publicznych wymienionych
w art. 4 ust. I ustawy w celu /.aspokajania istnicj^cych potrzeb spolcc/nych.

Kuzdzial 4.
Formy wspolpracy

1. Formy wspofrpracy pomi?dzy Gmina^ Ostrowek a organizacjami sa^ prowadzone
w szczegolnosci poprzez:

l)zlecanie organizacjom reali/acji zadah publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach
okreslonych w ustawie, w tbrmie:

a.powier/ania wykonywania zadari publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji lub

b.wspierania takich zadari, wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji;

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

3) wzajemnego infonnowania sie o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania w celu
zharmoni/owania tych kierunkow ;

4) tworzenie wspolnych zespolow o churakterze doradczym i inicjatywnym, zkizonych przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli samorza^du;

5) udzielanie przez samorza^d wsparcia poza fmansowego (uzyczanic sprz?tu, bezplatne udost^pnicnic
sal urzedu, oddelegowanie pracownikow itp.);

6) doradztwo i udzielanie przez samorzaji pomocy merytorycznej organizacjom.
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2. Zadanie publiczne moze bye takze realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Tryb i szczegolowe
kryteria oceny wnioskow o realizacj^ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej okresla uchwala
Nr X1H/84/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdzial 5.
Priorytetowe / m h u i i a publiczne

l.Zakres zadah obje.tych programem obejmuje wyla^cznie sfer? zadaii publicznych okreslonych
w an.4 ust.l ustawy, a dotyczqcych zadan Gminy Ostrowek. Na rok 2018 okreslone zostaja. nastepuja,ce
/.adania:

PRIORYTET1

Wzukresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organi/owanie pozalekcyjnych /aje.c sportowych dla dzieci i mlodziezy. Wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminnq ba/^' sportowa^. Popularyzacja sportu
wsrod dzieci i mlodziczy poprzez organizacj? i udzial w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym,
powiatowym, regionalnym czy ogolnopolskim. Organizowanie wspotzawodnictwa 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 spotecznym

Edukacja dzieci i mlodziczy, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem dzialaii wspieraja^cych i promuj^cych
zdrowy styl zycia, profilaktykq uzalcznicn. Organizowanie wydarzen edukacyjnych: festiwali,
olimpiad, konkursow, przcgla^dow, turniejow, wystepow artystycznych, spektakli itp. Zakup nagrod dla
uczestnikow konkursow, imprez integracyjno-kulturalnych, zawodow sportowych, imprez
plastyc/nych organi/owanych przez placowki oswiatowe lub organizacje. Pomoc rodzinom
znajduj^cym si? w trudnej sytuacji zyciowcj oraz wyrownywania szans tych rodzin. Ograniczanie
zagro/eh patologia^ spolec/n^ poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy.

2. W6jt na podstawie oceny lokalnych potrzeb lub na wniosek organizacji moze w drodze zarza,dzcnia
wskazac inne niz okreslone \. 1 zadania, ktore wymagaja^ reali/acji w celu ich zlecenia organizacjom
pozarza,dowym na zasadach okreslonych w ustawie.

Rozdzial 6.
Okres realizacji programu

1. Roczny program wspolpracy Gminy Ostrowek /. organizacjami pozarz,qdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok obowiajzuje od 01.01.2018r.do 31.12,2018r.

Rozdzial 7.
Sposob realizacji programu

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

2. Zlecanie realizacji /adah publicznych organizacjom pozarz^dowym lub innym podmiotom
odbywac sii^ bedzie na zasadach okreslonych w ustawie, w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie
pozakonkursowym zgodnie z art. I9a ustawy.

3. Informacja o konkursie ofert zamieszczana b?dzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszen UrzQdu.
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Rozdzial 8.
Wysokosc srodkow planowanych na realizacj^ programu

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

2. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj? zadari programowych w roku
2018 okresla si? w kwocie 60 000,00 zt.

Rozdzial 9.
Sposob oceny realizacji programu

1. Ustala sie_ nast^puja^ce mierniki oceny realizacji programu:

1) liczba ogtoszonych otwartych konkursow;

2) Mczba ot'ert ztozonych w otwartych konkursach;

3) liczba umow zawartych Z organizacjami na realizacji zadah publicznych w ramach srodkow
tinansowych przekazanych organizacjom przez Gmin? Ostrowek:

4) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacje_ zadaii publicznych;

5) liczby organizacji, ktorym zlecono realizacjc. zadah publicznych;

6) liczby osob, ktore byly beneticjentami dzialan publicznych realizowanych przez organizacje;

7) stopnia zgodnosci realizowanych przez organizacje zadan publicznych z priorytetami przyje_tymi
w programie.

2. Wojt Gminy sklada Rad/je Gminy sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31maja
nastejmego roku.

3. Sprawozdanie zostanie upublicznione w Biuletynie Intbrmacji Publicznej.

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

U n / d / u l 10.
Informacje o sposobie tworzenia programu ora/ przebiegu konsultacji

1. Program zostal opracowany przez pracownikow Urze_du Gminy w Ostrowku. uchwalony przez
Radg Gminy Ostrowek na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy.

2. Projekt programu zostat skonsultowany z organizacjami w oparciu o uchwal? Nr XVIII/125/2016
z dnia 28 pazdzicrnika 2016 r.

3. Konsultacje projektu zostaly przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej i natabl icy ogtoszcn urzi^du.

4. Wynik konsultacji zostal przedstawiony Radzie Gminy Ostrowek.

Rozdzial 11.

Tryb powohywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofcrt
w otwartych konkursach ofert

l .Komisja Konkursowa powobywana jest w celu opiniowania ofert ztozonych przez organizacje
pozarza^dowe w ramach ogloszoncgo przez Wojta Gminy Ostrowek otwartego konkursu ofert.

2. Komisj^ Konkursowa^ powoluje Wojt lub osoba przez niego upowazniona najpozniej w ostatnim
dniu sktadania ofert.

3. Komisja Konkursowa opiniuje merytorycznie oferty, ktore przcszty pozytywnie ocen? formalnq.
Ocena merytoryczna polega w szczcgolnosci na:
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1) ocenie mozliwosci 1 reali/.acji zadania przez oferenta;

2) ocenie spojnosci celu realizacji zadania okreslonego w ogloszcniu oraz w ofercie z zakresem
r/eczowym, kosztorysem i harmonogramem;

3} sprawdzeniu oferty pod wzgledem rachunkowym.

4. Komisja konkursowa dokumentuje swoja, prace. w formie pisemnego prolokotu.

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

6. Zakres i zasady wykonywania zadan publicznych przez wybrana^ organizacje_ bexJa^ okreslone
w pisemnych umowach Gminy z organ izacja^ ktorej ud/ielono wsparcie lub powierzono wykonanie
zadania.

7. Konkurs ofert przeprowadza si? takze w sytuacji, gdy zostahi zgk>szona tylko jedna oferta.

8. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje si? spemienie przez oferenta wymogow okreslonych
w ogioszcniu o konkursie.

Postanowienia koncowe

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym program ie zastosowanie maja^ przepisy ustawy
o d/ia^alnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o tlnansach
publicznych ora/ ustawy prawo zamowieti publicznych.
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