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ZarzqdzenieNr 7O|2OL8
W6jta Gminy Gryb6w
z dnia 28 czerwca 2018 rokr.r

V! sprawiel : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami na 201

Na poclstawie art. 5a ust. L ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro u o dziatalno5ci
pQ2ytku prublicznego i o r,volontariacie (t.j. Dz.U. z 2OLg r. poz. 450 oraz uchwafy
nrtxxxvll/337/zolo Rady Gminy Gryb6w z dnia 26 sierpnia 2010 roku w spra e z3sad i trybu
prlzeprcrwardzania konsultacji z rnieszkaicami Gminy Gryb6w zarzqdzam co

5r
1.

2

Przeprowadzi6 konsultacje z organizacjami pozarzqdowymi oraz in
i podmiotami
w s;prawie Rocznego programu wsp6tpracy z orgitnizacjami poza qdovvymi oraz
innvmi podnniotami na 2019 rok, zwany dalej ,,projekitem program
stanowiqcego
zalq.cznik nr L do Zarzqdzenia.
Pro.iekt pro€tram u bqdzie dostqpny:
1) Na stronrie internetowej Gminy Gryb6w
www.gminagrvbow.pl
2) Na tabflir:y ogtoszeri w Urzqdzie Gminy Gryb6w.

Sz

Kclnsultacj,e przeprowadzone sE w celu ustalenia wspcilnych dzialan
z organ izaciami poza rzqdowym i oraz i n nymi pod miota m i okrelSlonym i w,, p ro
i ulprowadz:enia ewentualn ie zgfoszonych uwag.

miny Gryb6w
cie prrogramu"

Sg
KQnsultacje przeprowadzone bqdq w terminie

od 6 lipca 20r.8 roku do 23

201.8 roku

S+
Kqnsultacjr:r przeprowadzone bqdq w spos6b okreSlony w uclrwale Nr XXXVIII
Griiiny Gryb6w z clnia 26 sierpnia 201"0 roku w sprawie zasad i trybu

7/iLo1.'O Rady

eprowadzania

konsultacji z mieszkadcami Gminy Gryb6w.

Ss
uvftagi i o6linie z uzasadnieniem proponowanych zmian naile2y sktadai w f
na adres : Urzqd Gminy Gryb6w, ul. Jakubowskiego 33, 33.. 330 Gryb6w lu
do kancelarii og6lnerj Urzqdu Gminy Gryb6w.

5s
wykonanie zarzqdzenia powierza siq Inspektorowi ds. kultury i sportu.
Sz
ZalzEdzenie wchodz:i w 2ycie z dniem podpisania.

ie pisemnej
belpoSrednio

nia l,lr 7o/z}tg
Gniiny Gryb6w
z dnia28 cz
201-8 roku

Zalqcznik nr L do Zarzqd

Wi

Projekt
Rocznego programu wsp6lpracy Gminy Gryb6w z organizacjami
innymi podmiotami na 2019 rokl

i oraz

Rozdzial I
Postanowienia o96lne

91. Roczny progranl wsp6tpracy dotyczy organizacji pozarzqdorruych oraz pod iot6w
olire6lonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokr,r o dzialalnoj poziTtku
pr,rbliczne6;o i o wolontariacie .
5 2. 1.Pro61ram wsp6lprar:y Gminy Gryb6w z organizaciami pozarzqdowymi,
,,prograrmelm" reali:zowany bEdzie w ol<resie od l stycznia2Otg roku do 31

y dalej
nia 2At9

roku.
2.Program okreSla
L) celle
?.) zasady wsp6tpracy
3i) zakres przedmiotowy
4f) formy wspr6lpracy
5i) priorytetowe zadania
6i) okres realiizacji prograrnu
7) s;rosr5b realizacji programu
E) sprosoby oceny realizacji programu
9) wysokosd Srodk6w przeznaczonych na realizacjq programu
10) informacje o sposobie tworzenia programu i przebflegu konsultacji
LL) tryb powotywania i zasady dziafania komisji konkursowych do opin
rv otwartych konkursach ofert .

ia ofert

Rozdziaf ll
Cele programu
$ !f. 1.cr:lerrn gl6wnym prograrnu jest budowanie partnerstwa nriqdzy Gminq ryb6w i
podmiotanliwymienrionymi w g 1, poprzez efektywne wykorzystanie s
ej aktywno5ci

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w Gminy Gryb6w.
rszczeg6t,owe progra mu :
1) roz:w6j wsp6tpracy z podmiotamiwymienionymiw $ U

2. Crele

2) unnocnienie lokalnych dziataf oraz stworzenie warunkirw dla
ia inicjatyw
net ruecz spoleczno5ci lokalnych;
3) zwiqkszenic' wplywu organizacji pozarzqdowych i innyclr podmiot6w
kreowanie
polityki spotecznej w gminie;
4) poprawa jako6ci 2ycia mieszkadcdw gminy Gryb6w, poprzez petniejsze
janie potrzeb
spotecznych
5) racjo na I ne wyko rzysta n ie p u bl icznych Srod k6w fina nsowych;
6) otwarcie na innowacyjno$i i konkurencyjnoSi poprzez umo2liwienie o
poz:arzqdowych i innym podmiotom udzialu w wykonywaniu zada6
7) umrrc2liwienie orgarrizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom indywidu
z urnioskiem realizacji prol"ekt6w konkretnych zadari publicznych, kt6re
prowadzone sE przez sa morzqd terytoria Iny.

Rozdziaf lll
Zasady wsp6fpracy, zakres przedmiotowy, formy wsp6fpracy, priiorytetowe
Srod k6w fi na nsowyc h przeznaczonych na rea I izacjq progra m u

s4

1. Cimina Gryb6rrv wsp<ifpracuje z podmiotami wymienionymi w $ 1, w sferze
o kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ile te zadania sq zqdaniami gminy.
2. Wsp6lpraca til odbywa sig na zasadach: pomocniczoSci, partnerstwa,

nfa iruysoko56

punblicznych,

no5ci, uczciwej

konkurencji i jawno$ci przy zachowaniu suwerenno6ci stron.
ryb6w podejmuje wsp6f pracq z organizacjam i i in nyrni podmiota m i w rmre:
iinnym podmiotom realizacji zada6 publicznych na
ach
okref lonych w ustawie, w formie powierzania lub wspieran[a wraz z udzielen
dotacji
na dofinansowanie ich realizacji;
2) Froclcrjmowania wsp6lnych dziafad na rzecz rozwiqzywania problem6w izaspc
ania potrzeb

S 5. Gmina

rG

L)zlecarnia organizacjorn

rnielszkafc6w Gminy Gryb6w z zakresu zadari publicznych, zaliczanych do sfe

dzialalnoSci

po2:vtku publicznego, o ile te zadania sq zadaniami gminy;

3) kons;ultowaniil projerkt6w akt6w prawa miejscowego z podmiotami
w d:ziadzinach dotyczqcych dziafalnoSci statutowej tych podmiot6w zgodnie

obowiqzujqcymi

przrepisami;

4) wzajc'mne informowanie siq o planowanych kierunkach dziafarnosci

nia celem

i

zharmonizowania tych kierunk6w
5) przy6lotowania i zamieszczania na stronie internetowej Gminy Gryb6w ka
organizowanych przez organizacje pozarzqdowe i inne podlnioty;
6) obejrnowania honorowym patronatem przedsiqwziqi reali?.owanych przez o

nizacje i inne

podlrnioty;
7) udz:ielania rekomendacjiorganizacjom i innym podmiotoni wsp6

sti

z gminq.

L. Ustarlla siq prionytetowe zadania publiczne na realizacjq,kt6hych Gmina

mo2e udzielii

zlecenia w formie wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji:
1) w zarkresie kuntury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
wars;ztat6w, imprez kulturalnych, prowadzenie zajq6 o charaftlterze kultural
- ws;rieranie przedsiqwziqi maiqcych na celu prezentacje dorobku artyst
kulturalnego regionu,
- realizacjq wydawnictw promujqcych kulturq i zabytki Gminy Gryb6w
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejisportu poprzez:
- prowadzenie zajq6 rekreacyjno-sportowych dla dzieci i mfodzie2y,

-

zacJa

ukacyjnym,

- oryanizacjq imprez sportowych promujqcych Gminq Gryb6w,
- o ry;a n iza cjq im prez spo rtowo-re krea cyjnych d la m ieszka 6p6riv G m i ny
- organizaciq i uczestnictwo w gminnych, regionalnych i ogplnopolskich

sportowych,
3) turystyki i krajoznawstwa
- orga n izacja im prez tu rystyczno-krajoznawczych,

2.w

- utrzymanie s;zlak6w turystycznych,
4) przerciwdziatanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym poprzez:
- w:;pieranie dziafalno6ci klubu abstynenta,
- or,5;anizacjq szkoleri o tematyce uzale2niefi, przemocy, problr-.m6w
2079 roku na realizacjq zadad publicznych objqtych niniejszym programem

:[57.000,00 ztotych
S 7i 1. Program realizowany bqdzie poprzez:
1) flecanie w trybie otwartego konkursu ofert.
2) realizacjq; form wsp6tpracy okre$lonych w S 5 pkt 2 - 7.
2. Informracjer dostqpne bqdq na stronie internetowej Urzqdu Gminy Gryb6w lub w Bi
lnformacji Publicznej, w zaktadce Wsp6tpraca z organizacjami pgzarzqdowymi.

ac4a siq kwotQ

Rozdzial lV

Tryb pcrwotywania izasady dziafania komisji konkursowych do opiniowania
konkursach ofert

I8.

1. oferty zlo2one prze:z podmloty wymienione w S 1, w otwartym konkursie
powofana ;przez W6jta Gminy Gryb6w komisja konkursowa.
2" Do ka2dego l<onkursu pc,wotywana jest odrqbna komisja.
3. w skllad komisji konkursrcwej wchodzq 4 osoby upowa2nion e pizezw6jta Gminy
oraz osohy reprezentujqce organiza cje pozarzqdowe lub podmioty wymienione
ustawy o, dziatalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
4. organizacje pozarzqdowe lub inne podmioty zgtaszajq pisemnie kandydat6w do
konkurs;crwej w terminie okreSlonym w zarzqdzeniu w6jta Gmihy Gryb6w w spr
otwarterp;o konkursu ofert na realizacje zada6 publicznych w Gminrie Gryb6w.
5. w6jt Gnniny Grybirw do prac w komisji konkursowej wybiera oqoby reprezentuj
pozanzqdowe lub ilnne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustf wy o dzialalno6ci
publicznego i o wolontariacie, spoSr6d zgtoszonych kandydaturf.
6. Udziat w pracach komisji konkursowej jest nieodplatny i czlonkQm komisji nie

rt w otwartych

opiniuje

b6w
art.3 ust.3
isji
og'loszenia

organizacje
2ytkr.r

je zwrot

koszt6rar podro2y.

7. Funkcjq:;ekretarza komir;ji pelni pracownik Urzqdu Gminy Gryb6w.
B. Komi:;ja konkursowa przystepujiic do opiniowania ofert zlo2onlch w otwartym
dokonujar nastqpujqcych czynnoSci:
L) sprawrJza czy ofr:rty spelniajq warunki formalne okre6lone w ustawie z dnia 24

2003 roku o dzialalnoS,ci pozytku publicznego io wolontariacie oraz w
konkulnsie oferU
2) wzywa do uzupr-.fnienia brakciw formalnych oferty;
3) po zapoznaniu siq z merytorycznq tresciq ofert, kt6re spelnifr/ warunki forma
punt(itowej oceny na karcie, zgodnie ze wska2nikami okredlofiymiw
oraz proponuje wysokoSi dot;acji;
4) sporz:4dza protok6f , lrt6ry przewodniczqcy komisji przekazuje w6jtowi Gmin

ursie ofert,

ietnia
o qtwartym

, dokonuje

konkursowym
Gryb6w.

Rozdziaf V

Spos6b tworzenia programu oraz przebie6 konsultacji

powstaf po konsultacjach przeprowadzonych zorganizacjami pozarzqd
podmiotanri wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2t)03 roku o dzia
puplicznego i o wolontariacie w formie wyrazenia opinii i zlo2enia uwag do sprawy
pr4edm ioterm konsultacji.
S !1. Prograrn

po2ytku

Rozdziaf Vl
Spos6b oceny realizacji prograniu

51p. 1-. Nad;r6r i bie2qcq ocenq oraz kontrolq rearizacji zada6, efektywnoSci, rzete
wylonanria, a tak2e prawidtowo6ciwykorzystania srodk6w przekazbnych na reali
zaQart oraz prowadzenia dokumentacji dokonuje W6jt Gmin y Gryb6w.
2. pcena realizacji programu odbywai siq bqdzie poprzez zfo2enie Raclzie Gminy G
sprawozrJania z reaIizacji nirriejszego programu.

poszcze96lnych

