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Za!~cznik rir 1 
do ZarZljdzenia Nr 4912018 
W6jta Gminy Wieczfnia K cielna 
z dnia 20 sierpni. 2018 r. 

W 	~',.! TUchwala Nr .......12018 t:'/. 
. . . , .'WarecKt

Rady Gmmy Wleczfma KosclelIiWlr Ja/ .. 

z dnia ................................ 
 I 
w sprawie przyj~cia Programu Wspolpracy Gminy Wieczfnia Koscielna z organ' cjami 

pozal'Zlldowymi oraz pozostalymi podmiotami prowadzlJcymi dzialalnosc p Zytku 

publicznego na rok2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samo dzie 

grninnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. Sa ust. I ustawy z dnia 24 k ietnia 

2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., po .450 

ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Koscielna uchwala: 

Program Wspolpracy Gminy Wieczfnia Koscielna 


z organizacjami pozarzlJdowymi oraz pozostalymi podmiotami 


prowadzlJcymi dzialalnosc potytku publicznego 


na rok2019 


Rozdziall 


Postanowienia ogolne 


§ I. 


l. 	Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki spolecznej i ma 

objycie moZliwie jak najszerszych obszar6w aktyvmosci obywatelskiej w spolec 

lokalnej Gminy Wieczfnia Koscielna. 

2. 	 Wspolpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadan publicznych ujcytych w u 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, zgodnych z zadaniami 

okreslonymi w ustawie 0 samorz,!dzie gminnym. 

3. 	 Ilekroc w niniejszym Programie Wspolpracy Gminy Wieczfnia Kos ielna 

z organizacjami pozarZl)dowymi oraz pozostalymi podmiotarni prowad ymi 

dzialalnosc pozytku publicznego jest mowa 0: 



I) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw;; z dnia 24 kwietnia 20 roku 

o dzialalnosci poZytku pubJicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., p z.450 

ze zm.); 

2) dzialalnosci poZytku publicznego - nalezy przez to roznrniec dzialalnosc sp 

uZyteczn~, prowadzon~ przez organizacje pozar~dowe w sferze zadan publ cznych 

okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoSci zytku 

publicznego i 0 wolontariacie; 

3) organizacji - nale:i:y przez to rozumiec organizacje pozar~dowe, osoby ravme 

i jednostki organizacyjne, 0 ktorych mowa w art. 3 Ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

24 kv.~etnia 2003 r.o dzialalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie; 

4) dotacji rozumie si;; przez to dotacj;; w roznrnieniu art. 127 Ust. 1 pkt 1 lit e oraz 

221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 017 r., 

poz. 2077 ze zm.). 

Rozdzial2 


Cele glowne i szczegolowe wspolpracy 


§ 2. 


I. 	 Celem wsp6ipracy Gminy Wieczfnia KOScieina z organizacjami jest \',Izrost akt osci 

spolecznosci lokalnych. 

2, Cele szczeg6iowe programu to: 

1) budowanie spoleczenstwa obyv.:atelskiego, poprzez umacnianie p zncia 

odpowiedzialnosci za wspolnot;; lokaln~, swoje otoczenie oraz tradycj« 

2) zwi;;kszanie udzialu mieszkancow w rozwi~ywaniu lokalnych problem6w, 

3) wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji, 

4) poprawa jak08ci i efektywnosci swiadczenia uslug publicznych oraz pel 'ejsze 

zaspokajanie potrzeb spolecznych, 

5) poprawa jakosci i efektywnosci swiadczenia uslug publicznych oraz pe 'ejsze 

zaspokajanie potrzeb spolecznych. 



'aniu 

Rozdzial3 


Zasady wspolpracy 


§3. 


1. 	 Wspo!praca Gminy Wieczfuia Koscielna z organizacjami opierae siy bydzie 

na zasadach zapisanych w art. 5 us!. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia lnosei 

poZytku publicznego i 0 wolontariacie, tj.: 

1) pomocniczosci - Gmina wspiera dzia!ania organizacji poz~dowyc oraz 

umozliwia im realizacjl( zadan publicznych na zasadach i fonnie 0 slonej 

w ustawie; 

2) 	 suwerennosci stron - zgodnie, z klor,! samorz'!d respektuje od bnose 

zorganizowanych wspolnot obywatelskich, uznaj,!c ich prawo do samodz elnego 

definiowania i rozwi,!zywania problemow w tym naleZljcych do sfery zadan 

publicznych; 

3) 	 partnerstwa organizacje pozarz'!dowe, na zasadach i w fonnie okr slonej 

w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikaj,!cym z odri(bnych przepisow ucze tnicz'! 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemow spolecznych, wypraco 

sposobu ich rozwi'lZywania oraz w)'konywaniu zadan publicznych; 

4) 	 efektywnosci - w mysl, ktorej gmina wykonuje wspolpracl( z organl 

poz~owymi do efektywnej realizacji zadari spoleezno - ekonomicznych 

5) 	 uczciwej konkurencji - ktora oznacza, ze organy samorz'!du udzielaj,! ws 

podmiotom tyeh samych infonnacji odnosnie wykonywanych dzialari, 

stosuj,! jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarZ'!dowy 

6) jaWilosci 	 zgodnie, z ktor,! organy samofZ<!dowe udostl(pniaj,! wspolprac .,!cym 

z nimi organizacjom pozarz,!dow)'m informacje 0 zmianach i celach realizo anych 

zadari publicznych, w ktorych mozliwa jest wspolpraca z tymi organizacjam . 

Rozdzial4 


Formy wsp6lpracy 


§ 4. 


1. 	 Udzia! podmiotow w wykonywaniu zadari publicznych przez Gminl( za WIlla 

sift poprzez zlecanie realizacji tych zadari organizacjom, ktorych dzialalnosc sta towa 

jest zgodna z dziedzin,! zleconego zadania. 

2. 	 Wsp61praca z organizacjami moZe mice charakter fmansowy i pozafinansowy. 

3. 	 WspoJpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadari publicznych poprzez: 



I) powierzenie w-ykonania zadania wraz z udzieleniem dotacj i na finansow 


reaIizacji; 


2) wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleruem dotacji na dofinansow 


realizacji. 


4. 	 Srodki finansowe w formie dotacji sq przyznawane w trybie konkurso 

powierzenie wykonania zadania moZe nastqpie takZe w innym 

a w szczegolnosci poprzez zakup potrzebnych uslug. w trybie i na 

przewidzianych w ustawie 0 zamowieniach publicznych. 

5. 	 Dotacje.o ktorych mowa w ust. 3, nie mogq bye VI!'Ykorzystane na: 

I) zadania i zakupy inwestycyjne; 

2) zakup gruntow; 

3) pokrycie kosztow utrzymania biura organizacji; 

4) dzialalnosc gospodarczq organizacji. 

6. 	 Gmina moze udzielac pozyczek, po~zen i gwarancji organizacjom pozarzq owym 

oraz podmiotom wymienionym w art. 3 Ust. 3 ustawy na realizacj" zadail 

wspOlfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej oraz innych srodkow porno 

o charakterze refundacji. 

7. Organizacje pozarzqdowe Inne podmioty, ktore przygotowujq ioski 

o dofinansowanie projektow z funduszy unijnych, mogq ubiegac si~ 0 dofrnans wanie 

z budZetu gminy wymaganego wkladu wlasnego. 

8. Wspolpraca pozafinansowa polega na: 

I) wzajemnym informowanie si" 0 planowanych kierunkach dziataInosci; 

2) konsultowaniu Z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dzialania, pro ektow 

akt6w prawnych w dziadzinach dotyczqcych ich dzialalnosci statutowej; 

3) prowadzeniu dzialalnoSci promocyjnej i informacyjnej, dotyczqcej wsp lnych 

dzialail Gminy i organizacji; 

4) wspieraniu organizacji, starajqcych si~ 0 srodki z innych frodel niz budZet iny, 

m.in. poprzez informowanie 0 potencjalnych zrodlach finansowania oraz udz elanie 

rekomendacji; 

5) umozliwieniu umieszczenia przez organizacje pozarz'ldowe w Biu tynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie intemetowej gminy. informacj i dotyc cych 

realizowanych przez te organizacje zadail; 

6) 	 nieodplatnym udostypnianiu organizacjom pozarzqdowym pomie zczen 

w budynkach stanowiqcych wlasnosc gminy, w celu realizacji zadail statuto ch. 



RozdzialS 


Zakres wspolpracy 


§S. 


1. 	 Przedmiotowy zakres wsp61pracy Gminy z organizacjami pozarzlj,dowymi oraz 

podmiotami wynika z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

publicznego i 0 wolontariacie oraz z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 19 

o samorzlj,dzie gminnym. 

2. 	 Gmina wsp6!pracuje z organizacjami pozarzlj,dowymi oraz innymi pod 

prowadzlj,cymi dzialalnosc statutowlj, w dziadzinach obejmujlj,cych 0 

w ust. I przedmiotowy zakres wsp61pracy. 

3. 	 Przedmiotem Programujest realizacja cZysci zadaii publicznych 0 charakterze 10 

realizowanych przez Groiny, niezastrzezonych ustawami na rzecz innych 0 

administracj i. 

4. 	 Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z podmiotami prowadZlj,cymi dzialalnosc 

publicznego slj,: 

I) zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury, kultury fi 

oraz sportu; 

2) zadania z zakresu dzialania na rreez os6b niepelnosprawnych; 

3) zadania z zakresu 'W'YPoczynku dzieci i ml:odziezy oraz organizacji czasu w 

4) zadania wspomagajlj,ce rozw6j wsp61not i spol:ecznosci lokalnych; 

5) zadania z zakresu pomocy spol:ecznej. 

5. 	 Ustalone priorytety nie wyllj,czajlj, mozli wosci wykonywania innych zadaii zglos 

w trybie art. 12 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzial:alnoi5ci 

publicznego i 0 wolontariacie. 

Rozdzial6 


Priorytetowe zadania publiczne i obszary wspolpracy 


§ 6. 


W roku 2019 priorytetowe obszary wsp61pracy obejmujlj, sfery zadaii publicznych z z 

innymi 

roku 

slony 

a1nym 

gan6w 

zytku 

'cznej 

ncgo; 

nych 

su: 

I. 	 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji po rzez: 

1) krzewienie kultury fizycznej wsr6d dzieci i mlodziezy; 

2) organizowanie rajd6w rowerowych; 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wsr6d emeryt6w i ren ist6w 

oraz zape"nienie im aktywnych form sp~dzania wolnego czasu; 



4) 	 organizowanie imprez rekreacyjnych. 

2. 	 Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu z 

I) prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej; 

2) dzialalnosc na rzecz os6b niepelnosprawnych, w tym dzialania integracyjne 

3. 	 Porz!jdku i bezpieczenstwa publicznego: 

I) wspieranie Ochotniczych Stra:i:y Po:i:amych; 

2) szkolenie mlodziezowych dru:i:yn poZarniczych; 

3) zapewnienie bezpieczenstwa podczas imprez masO\vych. 

4. 	 Upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, pie10rgn 

i rozw6j swiadomosci narodowej i kulturowej: 

I) upamiortnianie miejsc pamiyci narodowej; 

2) organizowanie imprez lokalnych maj!jcych na celu przekazywanie miejs 

obyczaj6w; 

3) dbalosc 0 zachowanie i wzbogacenie miejscowych zbior6w kulturalnych; 

4) organizowanie dozynek gminno - parafialnych; 

5) upowszechnianie wiedzy 0 dziejach i kulturze naszego regionu. 

5. 	 Ekologii, ochrony przyrody i srodowiska: 

I) edukacja ekologiczna wsr6d dzieci i mlodziezy, upowszechnienia dobrych w 

prowadzenie akcji "Sprz!jtanie SWiata"; 


2) upowszechnianie zagadnien ksztaltowania i ochrony srodowiska. 


6. 	 Wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodzie:i:y: 

1) 	 organizowanie zajyc dzieciom i mlodziezy w czasie po zajyciach szk 

i wolnym od szkoly, gl6wnie w okresie ferii i wakacji. 

7. 	 Pomocy spolecznej, w tym dzialalnosc na rzecz os6b niepelnosprawnych i w 

emerytalnym: 

I) pomoc osobom starszym i samotnym. 

§ 7. 

1. 	 Zlecanie realizacji zadail publicznych organizacjom pozarz!jdowym lub 

podmiotom odbywac siy bydzie na zasadach okreslonych w ustawie w trybie otw 

lubkonkursu ofert, chyba ze przepisy odrybne przewiduj!j inny tryb zlecania zad 

moma je wykonac efektywniej winny spos6b. 

2. 	 Organizacje pozarz!jdowe lub inne podmioty mog!j z wlasnej inicjatywy zlozyc 

oferty realizacji zadail publicznych. 

la: 

wanie 

wych 

r6w, 

Inych 

icku 

}m 



3. 	 lezeli dane zadanie mo:i:na realizowae efektywniej, powierzenie moze 

w innym trybie niz udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu 

w szczegolnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie okreslonym w prz isach 

o zamowieniach publicznych. 

4. 	 Na wniosek organizacji pozarz~dowej lub innego podmiotu Gmina moze zlecic 

realizacjy zadania publicznego 0 charakterze lokalnym w trybie malych dotacji. 

5. 	 Zadanie publiczne moze bye realizowane w ramach inicjatywy lokalnej godnie 

z zasadami wynikaj~cymi z ustawy. 

Rozdzial7 


Okres realizacji programu 


§ S. 


Program reaJizowany bydzie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

RozdzialS 


Sposob realizacji programu 


§ 9. 


I. 	 Organizacjom pozarz~dowym oraz innym podmiotom mo:i:na zlecac reaJizowani zadaft 

publicznych w trybie malych dotacji. 

2. 	 Organizacja pozarz~dowa lub inny podmiot moze zlozyc wniosek dotycz~cy re lizacji 

zadania publicznego w trybie malej dotacji z wlasnej inicjatywy. 

§ 10. 

I. 	 Powierzenie realizacji zadaft organizacjom pozarz~dowym i innyrn podmiotom dbywa 

siy w drodze otwartych konkursow ofert. 

2. 	 Ogloszenie 0 konkursie zamieszcza siy w Biuletynie Informacji Publicznej rZydu 

Gminy, na tablicy ogloszeiJ., w terminie nie krotszym niz 21 dni od dnia wyznac onego 

terminu skladania ofert. 

3. 	 Warunkiem przyst~pienia do konkursu jest zlozenie oferty zgodnie ze zorem 

okreslonym w przepisach. 

4. 	 Oferty nalezy przygotowac wedlug zasad okreslonych w regulaminie konkur u oraz 

zal~czye wymagane zal~czniki. 



§ 11. 

I. 	 Konkurs odbywa sit; dwuelapowo: 

I) I elap - wst;;pna ocena pod wzglydem forrnalnym; 

2) II elap - oslateczna ocena formalna oraz ocena mel)10ryczna dokonan 

komisjy konkursow!j. 

2. 	 Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje siy nastypuj!jcymi kryteri i: 

I) moZliwosci!j realizacji zadania publicznego przez organizacjy poz 

lub inny podmiot; 


2) kalkulacj!j kosztow realizacji zadania; 


3) kwalifikacjami osob, kt6re byd!j wykonywaly zadanie; 


4) wkladem rzeczowym i finanso'wym; 


5) dotychczasow!j wsp6lprac!j oferenta z samofZ!jdem. 


§ 12. 

1. Konkurs ofert przeprowadza siy w sytuacji, gdy zgloszona zoslala tylko jedna 0 rta. 

2. 	 Inforrnacjy 0 rozstrzygni~ciu konkursu wraz z wykazem ofert podaje siy do wiad oSci 

publicznej w spos6b okreSlony w § 10 ust. 2. 

3. KaUly z oferent6w moZe z!)da6 uzasadnienia v,yboru lub odrzucenia oferty. 

4. 	 Z oferentem, kt6ry wygral konkurs W6jt Gminy podpisuje umowy na powi enie 

lub wsparcie realizacji zadania publicznego. 

Rozdzial9 


Zasady i tryb organizacji konkursow ofert 


§ 13. 


1. 	 W celu realizacji zadail, 0 ktorych mowa w § 5 Wojt wskazuje wydzialy i je 

organizuj!jce konkursy oraz powoluje komisje Konkursowe i okresla w 

konkurs6w w drodze zarZ!jdzcnia. 

2. 	 W sklad poszczegolnych Komisji Konkursowych wchodZ!j min. 3 osoby: 

I) przedstawicie1e W6jta; 

2) przcdstawiciele organizacji pozarZ!jdowych. 

3. PrzewodnicZ!jcego Komisji Konkursowej wskazuje Wojt. 

4. 	 Do czlonk6w Komisji Konkursowej bior!jcych udzial w opiniowaniu ofert s sUJe 

siy przepisy Kodeksu Postypowania Administracyjnego (KP A) dotycz!jce WY!!j zenia 

z postypowania konkursowego. 



S. 	 W przypadku WYhlczenia z postl(powania lub nieobecnosci czlonka 


posiedzenie odbywa sil( pod wanmklem, Ze biol'l! w nim udzlal co najmnlej 3 0 


6. Udzial w pracach komisji jest nieodplatny. 

§ 14. 


L Komisja Konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogloszenlu. 


2. 	 Kornisja Konkursowa przystl(puj'lC do rozstrzygnil(cia konkursu ofert, do onuje 

nastl(puj,!cych czynnosci: 

1) zapoznaje sil( z podmiotarni, kt6re zlozyly ofertc;; 

2) wypelnia oswiadczenia dopuszczaj,!ce lub wyl'lCzajl!Ce z postc;powania; 

3) stwierdza prawomocnosc posiedzenia komisji; 

4) ocenia pod wzgll(dem formalnym zlozone oferty; 

5) odrzuca oferty nie spelniaj,!ce wanmk6w konkursu; 

6) dokonuje indywidualnie punktowej oceny oferty na karcie oeeny; 

7) sporLl!dza listl( v\'ynik6w konkursu. 

§ 15. 

I. 	 Przeprowadzona przez kornisjc; konkursow,! oeena ofert oraz pro 

rozstrzygnic;cia konkursu zostaje przedstawiona W6jtowi Gminy, kt6ry 

ostatecznego wyboru i zdecyduje 0 wysoko§Ci dotacji. 

2. Decyzja W6jtajest ostateczna. 

§ 16. 

Komisja Konkursowa zostaje rozwi,!zana z chwil,! rozstrzygnic;cia konkursu ofert. 

§ 17. 

1. 	 Zlecenie realizacj i zadania publicznego z pominic;ciem otwartego konkursu ofe 

dotyczyc wyl,!cznie ofer!, kt6re nle zostaly wczesniej zlozone w rarnach 0 ego 

konkursu ofert. 

2. Wnioski 0 wsparcie realizacji zadania publicznego z pominil(ciem otwartego ko 

ofert rozpatrywane S,! przez kom6rki organizacyjne Urzc;du Gminy lub je 

organizacyjne Gminy wlasciwe merytorycznie dla zadania publicznego, 0 

realizacjl( podmiot "''Ystc;puje. 



3. 	 Szczeg6lowy tryb zlecania realizacji zadania publicznego z pomini((ciem 0 

konkursu ofert okresla W6jt w drodze zarzqdzenia. 

RozdziallO 


Tryb tworzenia programu wspolpracy i jego konsultacji 


§ ]8. 


1. 	 Program Wsp6lpracy Gminy Wieczfnia Koscielna z organizacjami pozarzqd 

powstal przy udziale organizaeji pozarzqdowych i innych podmiot6w 

artego 

wymi 

odnie 

z § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwaly Nr XXXJ217/10 ROOy Gminy Wieezfuia Koscielna z dnia 

30 sierpnia 2010 roku w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu konsult wania 

z radq dzialalnosci pozytku pubJieznego lub organizacjami pozarzqd wymi 

i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 Ust. 3 usta",) z dnia 24 kwietnia 003 r. 

o dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w prawa 

miejscowego w dzieclzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tyeh organizac i. 

2. W efekcie przeprowOOzonych konsultacji wplyn((lo ....... formularzy. 


3. 	 Program Wsp61pracy Gminy Wieczfuia Koscielna z organizacjami pozarzqdo ijest 

przygotowany i przedkladany W6jtowy do zatwierdzenia oraz Radzie Gminy celem 

uchwalenia. 

Rozdzial ]] 


Spos6b oceny realizacji programu 


§ ]9. 


1. 	 Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 20 19 W6jt Gminy przedstawi Radzie 

w terminie do 31 maja 2020 roku. 

2. 	 Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa wy:i:ej zostanie umieszczone w Biuletynie In:l1 acji 

Publicznej oraz przedstawione organizacjom pozarzqdowyrn i innym po 

w spos6b zwyczajowo przyjt;ty. 

§ 20. 

I. 	Realizacja Programu wsp61pracy poddana jest ewaluacji rozumianej jako p owe 

dzialania maj,!ce na celu ocen(( realizacji wykonania Programu. 

2. 	 Celern monitoringu realizacji Programu ustala sit; nastt;puj,!ce wskainik:i: 

I) liczba otwartych konkurs6w ofert; 

2) Iiczba zlozonych ofer! w konkursach; 



3) liczba umow zawartych na realizacj<: zadania publicznego; 


4) liczba umow zawartych w fonnie wsparcia publicznego; 


5) wysokosc srodkow finansow)'ch przekazanych organizacjom; 


6) wysokosc budzetowych srodkow finansowych przeznaczonych na re 
 'zacj<: 

Programu. 

§ 21. 

Zmiany niniejszego Programu wymagajl! fonny przyjytej dJajego uchwalenia. 

§ 22. 

Wysokosc srodkow finansowych na realizacjy zadan niniejszego Programu okresli u wala 

budzetowa na rok 2019 w wysokosci J 0 000,00 zlotych. 

§ 23. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'lCY Rad 

in:i:. Tadeusz Sienski 



UZASADNIENIE 


Program Wspolpracy Gminy Wieczfhia Koscielna z organizacjami pozarzlld wymi 

oraz pozostalymi podmiotami prowadZljcymi dzialalnosc pozytku publicznego na ro 2019 

uchwalany jest na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzial nosci 

pozytku publiczncgo i 0 wolontariacie. Program Wspolpracy zostal opracowany celu 

sprecyzowania zakresu wspoldzialania, okreslenia regul i zasad wspolpracy, a takZe asady 

udzialu organizacji pozarzlldowych w dzialaniach programowych samorZljdu. 

Niniejszy Program jest wyrazem zaangazowania wladz Gminy wobec org 

pozarLlldowych w zaspokajaniu roz:norodnych potrzeb, d<!Zell i oczekiwan spole osci 

lokalnej. Zaproponowany w uchwale program na 2019 rok poddany zostal pod kons ltacje 

z organizacjami pozarzlldowymi dzialajljCymi na terenie gminy, zgodnie z U hwalll 

Nr XXx/217/l 0 Rady Gminy Wicczfuia Koscielna z dnia 30 sierpnia 2010 roku w rawie 

okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z radlj dzialalnosci pozytku publi znego 

lub organizacjami pozarz¥iov.ymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustav.y z dnia 

24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pUblicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow 

prawa miejscowego w dziedzinach dotYCZllcych dzialalnosci statutowej tych organizacj 

Konsultacje zostaly przeprowadzone w okresie od 03.09.2018 r. do 18.09.2 18 r., 

zgodnie z Zarzlldzeniem Nr 49/2018 Wojta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 20 s 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczllcych projektu "Programu W sp' pracy 

Gminy Wieczfnia Koscielna z organizacjami pozarz'ldowymi i podmiotami prowad cyml 

dzialalnosc poZytku publicznego na rok 2019". 

W okresie konsultacji zgloszono ........ uwag do projektu uchwaly. 


W /1-' 
I WarecklmgrJ 

t 


