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Zalacznik Nr l do iieliwaly Nr 11/17/2018

Rady Miejskiej w Glinojoekii

ldnln zv lisropada 20m L

5 l. Posunnwienin ngńlne

llekrpe' w mniejszym programie iesi rriowis rr-

l Ustawie nalezy przez io mzuluieć usiawi; 7 dnia 14 lrwierniu 2003 r. o dzialalności pozyiku publicznego
i o woloaiur'

z. Dzialalno (wyrku pii ulegl» należy przez io m7umlcć dzmłalność określona wan 3 usł l wawy,
ii dzlałalnośić spoleezriie uzyreczria prowadzona przez urgnnmcje pourządowc zadan publicznych
określonych w usrzwie;

ZOrgimizacjachz nalezy przez io rozumieć arganizaeie pozarządowe osoby prawne i jednnstki
orgammcyjnc, o kloryeli rnownw im 3 ust z i Juslawy,

4 Programie nalezy przez lo rozumiec Progmm wspolpracy Gminy Glinojeck Aorganimqami
pnmnądowymi i podmiulami pmwndzącyml dzialalnośe' pozyilrii publiuznego na mk zm 9;

5. Grriinir, należy przez io rozuniiee'Gminę Glinojeck,
6. Burmim—zuz nalezy przez lo rozumlcć Bnnnislm Miasta i Gnii
7. Zadaniaeli publicxnych- nalezy prch io rozumiee' kazde dzialanie mulan: z rcallucją zadan olasnyeli

Gmlny Glinoieolr, określanych w na 5 i 7 iisiawy z dnia li mareo wen roku o samorządzie gmilm)m ;

& Dni ' należy przez to mlumlcć douejo w rozumieniu uslawy zdnia 27 <ierpu|a zone r o Hlmnssch
publicznych ;

<1„Koiikur>ie ofene należy przez lo rozumieć oiwarly konkurs oren ria realizację zadan publicznych,
o klńrym niowawan. ll usuwy.

;; 2. Cele pmgnmu
l.Celem głównym programu jee: uspakajnnlc polrmb rriieszkaileow Gmluy. pupmez wspieranie

dzialalności organimqi pozarządowych
: CcIc szezegoiowe.

liromoeepoleozriadlarpdz osr'rliriririmneisyiueey'i imie„
:) Dzialalnose' na rzeez dzie mlodziezy, w iym w lmdnej syiiiaeii życiuwej,
3) Roza di kullury. sziuki, cchmuadóbr kiillnry i dziedzieiwa narodowego;
A) Wspiemuie I upowszeelrnianie kullury i'izyeznej, turystyki i krajoznawsrwa;

;) Edukxqa ekologiczna omz oolironu dziedzieiwa pnywdlllczego:
@) Rozwój i wspieranie alriywnosoi Spolecznej uraz integracja mles7knńcówGminy;
7) WLmuunienie porenejalu organizuqii pozalądowych
53. Zasady wspólpracy
WspolpracaGminy : organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach.
LPellwc mseie oznacnjęckjr ze nin-misiu powierza lub Wspieia rcaluucję zadan publieznyoli,

a organizaeje zapewniają ich wykonanie w sposób pmfesionnlny
ŻVSMWCNHHOŚCI slmn— mpewmającej. ze siosiink po iedzy (in. „ aorgariizaeiami pomrząduwyl

ksmhmwalle będą z povxnowanlcm Wzajemnej poronomii i niezależności.
3 pannersnua. (imacmjącq dobrowolną wspolpipiee rownoizednyeli sobie podmioiow w rozwiązywaniu

Wspólme zdefiniowanych problemów ągnllla ranni wyryezonyeli eelon 7godlllc „a nsadą pamlcny
iwa do kompromisu. uwzględniając zgłaszane uwagi. wyja' ją mzlrie luścl. sluchalo siebie iiawzajerii„
wymieniają poglady, konsultują pomysly wymieniam iuforriiaeje, aldywnie uozosiaiozowe wspólpnacy
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4 Efektywności— uznaczzjącej, ze panncrzy W>pó|uie dążą do GSIągnlęcla rnozliwio najlopszych cfckuiw
realizacji zadan publicznych

5 llcrciwcj konkurencja aziiaczajacey zz- Gmur będzle rownorzcdnio rrakrowala organizacjc
pounądnwc poprzcz swsowum: iakich samych krym-lów izasad przy ocenie zgłoszonych orcri przcz
konkunl ce podmiory

5 „bramki zgodnie zkldra Gml a bodzio dazyla do rego. aby wszelk
7 organizacjami polanądewyml byly rozpowszechniane, dnsąpnc, Jasin: i precyzyjne.

|no7|lwoścl wspolpracy

@ 4. vrzzdmiiiimpolpnicy ind-nin priuryleluwe
l. Zakres pnedmiowwy wspolpracy Gminy 7 orgammcjaml pozarzadowynii obejmuje sferę zad '

pubhwnych, o klorych mowa w ari 4 nsr. l narawy w obsmne zadan narawowychGminy
z Usrala sic nasiepujace zadania prioryieiowo, kioic moga byc zlecanc do rcaliza_

prowadzącymdzialalnuść siamiowa w danej dllcdunle.
nrgammcjom

l ) l-oniooy spoleczncj dla mdz osob w irudncj syrnacyi Zyclnwej.
z) Wspieranici upawszechn anie kullory fizycznej.mryśtylcl ; krajozrmwsiwa,
3) Działalność na rzecz dzieci i młodziez). w iyin wypoczynku dzieci . mlodziczy,
4) Rozwój" kuliuiy, sztuki, ochrony doln knliury i dziedzictwa narodow ego;

5)I'ndt| inywanic uadycji lokalnej, wspieranie dzialari na „cez kiilrywawariia Illsm I kullury Glnlny
iwgloml

3.Burmist|L na podsrawrc rozeznania ponzeii lokalnych lub na w' ~elc (ofertę) olgnnlŻBcjl
pozarządowych oraz podmioiaw nyiriic onych wnnjusl :lusrawy może wlrakcle riuikcjononunia
pmgnluu określlć kolejne zadania i uglmlc kolejne konkursy na ich reallzację

@ s. Farmy waprilpraoy
Wspolpraca g

| pozarhianaowym
ny zorganizacjaini pozamidowynii ohejniuyc wspólpraca; ocharzkierze nnaniowym
dbywac' ': będzlewformach.

l. Zlocania realizacji udar. publicznych na zasadach okrcs'lonychw uciawie,
z Wzajemnego informowania o planowanych kicmnlrach dzialalności,
]. Komullownnin pio; krow akrow norinaiywnych w dziodzinach dotycmcycll dzialalności alululuwej lych

orga cji,

4. Tworzeniamspołów o oharakrcrza doradczym i i arywriyni,
5, udzielania rekomendacji organizacjom ubiegającym cie o doflllallsowanic z innych zrodeljczoli iiiozliwc

JESI poiwierdzenic pmwidmwcgo wywiązania się organizacji z zadan zlcconych przcz gminę,
o Umow o wykonanie inicjary Wy lokalnej na zasadach okroślonych w iismwic,
7 wspolorganizowania konforcnoji, dchai dotyczących spraw organlmcjl pozarządowych,
8. Przygotowania iiiionilorowa 'a uniriw zawieranych prz/cz gminę Lurganizaqnmi pnzanądcwymi na

realizację zadan publicznych,
9. uiiiozhwiama doslcpu do lokalu oraz wypocazeri ia niczhcdncgo do pm.-prowadzenia spoiknii organizacji

pozarządowych.
10 wspolpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych zrodel.

ll.oi›ganizowania konsnlracii is7kolen' och—m podnicsienia sprawności funkcjonowania organwacjl
pozarządowych

; o. umi rex-lizacji progman
nglam bedzie realizowany w okresie ad 1 srycznia2le r do „"H grudma 10l9 r
57. Spusóh rcnlimcji pmgrimu
I Fromm jcsr rualizowany poprzez wspolprace pomiedzy wymieniony ' odniioia

Id'mi”1545354”wslsmsswmssqzUchwala") srionaz



|) Rada Miciskaw Glinojecku- jako organem siairowiacym,uchwalaiacym program,
z) Burmisrrzem Miasra i Gminy Glinojeck jako organem wy konaiyczyni realltującym program,
3) Organizacjami pozarzadowymi w zakresie realizacji zadan publicznych gminy.

2.Zc sirony organizach pozarządowych w walnac]! programu oczesuuczn wszysrkie arganizacie
zainieresoryanewspolpraca z gmina i real izuiaoe dzialania na i-zeczrer mieszkańców.

3 Wn sek o wspaic' zadania publicznego moze byc zlozony w odpowiedzi na konkurs olori lub w iryirie
pozakonkursoi-iyin(zgodnie z ari. i9a ustawy),

A (ermy konkurs oglnsza '

I) w Bmlclynlc lnfonnaeji Publicznej.

2) Na lahlioy ogloszen w Urzędzie Miasla i Gminy w Glinojecku,

3) Na sironie imernciowej gminy, www.glmojcck ne: ,

5 B. vlysoknge śmdków przeznaczonychna regulację programu
i F ansownnie zadan publicznych zleconych do realizacji organlzacjoin pomnądnwym odbywa sie

w ramach laiulzeiu gminy na 2019 r.

Zsśmdkl planowane na realiza ie programu określa się w wysokosci zn min, lslmvn . dairoziescia
rysiocy zloiychl.

W. Spnsahy nccny realizacji pmgrxmu
1 Za moniioring iewaluację programu odpowiedzialna jesi Sekrclarz Miasia iGmmy Glinojeck krorn

dokona oocny m.in. w zakresie:

!) Liczby ogloszonych konkursów ofen,
2) Llclby oferi zlozzinych w oiwariych konkursach ofert,

3) liczny umow zawanych na wsparcie i powiorzcnio realizacji zadari publicznych.
A) ilosć zadan, kiore zlecono organizacjom pozarzadosiyin,

5) Liozlry organizacji poznizndowych iiispo'ipracuiącychz gmin.,
o) Wysokości udzielonych doiacji w poszczegolnych obszarach zadaniowych,

7) sropnia rea qi zakladanych rozmiarowzadan przedsiawianycli w skladanych ofertach

z. po zakonczeniu roku budzeiowcgo Opracowane kredzie sprawozdanie z realizacp programu w iermiiue do
3l ma,a zow r.

5 10. informacja o spnaobio lworzzeniu pmgmmu oraz o przebiegu knnsulmcji

i.i›rogram na każdy rok bodzeiowy rworzoiry _.esr nn podsia e projekiu, który iesr knirsolrowaiiy
znrganizaciami pozarządowymi iinnymi podmininmr wym' ' nymi wan] osi. 3 usinwy funkcjoniiiacymi
w grainio.

: zasady koasulraoji ok ia Uchwala Nr XXXVll/ZZAi'ZOW kady M iskiei wGllllqcnku zdnia
14 wrwśnla ZDIOr wsprawie okres-lenia suzcgółowego sposobu kons iowania zorganizaciami
pozarzadowym ipodmioiami , o klorycli mowa w rrr 3 ust, 3 usiawy o dzialalno i pozyiku publicmcgn i o
woloniariacie lub rada dzialalnosci pozyiku publicznego, prorekiow akiow prawa iacowego ir dziedzinach
doiyczacyoh ich dzialalności siaiurowei.

3 Projekt programu, po ndbyrych konsulraciach, wraz zillfnrlun a Lprbcblcgu koirsuliacii. zosiaiiic
skierowany pod ubl-ady Rudy Miejskiej w Glinojecku

gum-ir powniania izasaily dzialania komiaii kankurmwych do opiniowania nfcrl w omni-rych
knnkurszchnfcrl

l.l<azdorozowo wzwiazku zagloszeniera oiwaoych konkursow oren na realizację zadan publicznych,
Bulmimz w drodze zarządzenia powoiiuc komisje konkursowa opiniiijaoa oferty pod wzgledem rorinirhrym
irneryiorycznym,

ln us «310459347?!#575—666397E55597Uchwalony 51mm)



z. w skład komisji wchodzi-

!) Trzech prudslawic Ii Bunmslrnl.

2)Oseby repremnlującc organlacje ppzarzudowe, zwylaczcnicru osob reprezemuyąeych pounadnwe,
Marque udzial wkonkulsiez maksymalnie 2 osoby ( w przypadku zgloszenia wielkim, liczby kunayamow
prmz orgmumcjc, pncprowudzbne bedzie losowanie)
3. Komlśja moze ' ac' bez udzmln osób, oklórycll mowa w ust. 2 pkl. :, jezeli zaisrnieju okoliczniis'ci

wskazanew NL ls "51.2 uslawy .

4. w rnucaeh kum yi mogą uczcsiniczyc; z glosem dorzdczym, osoby posiadające spccjzhsiyczua wlcd7ę
w dziedzinie obejmującej mkres zadan publiczn klórych konkurs doiyczy.

skumisya dzrala jako zespól Dpln
chcprzewndniczący

'ący ofcrty Zespolcm kierma prz/:wodmcmcy lub

a Komisji! Konkursowu pracuyc w skladzie osobowym, powolanym mnądzgniemBurmisina,w obecnnści
co "ajm e_| polowy skladu komisji konkurwwęl

7„C7łonknwie kumisjl konkursowej, przed mzpnczę m iej dzialalnosci zobowiązani są dii Llnwnla
pisemnego oświadczenia onlc wysrcpuwanie reiaeyi zufzmmaml, kioie moglyby powudować wąipll osci cb
do bclstmnności podczas oceniania oreri

x.l<nmisya dziala wupurciu owlusoiwe uslawy oraz zasudy: pemucnicmścl, suwerennosci siriiu.
pannersrwa. cfckiywnus'ci, uczciwej konkurencji annos'ci.

9. Obsługa adini sir-acyjuo biurowa komisji konkurwwcj będzie pruwadlona przez prumwnikow Urzędu
Minsra i (iminy w Glinojecku.

@ 12. Postanowieniaknńmwc
l w sprawach nicuregulewzuych w uimciszyrn progmuue z—isiosowamc mają przeplsy :) dzialalnosci

pozytku publicznego io walonluriacie, uslawy u minusach publicznych, usiawy prawu zamd i publicznych
uraz usiawy kodeks cywilny

:, przedsiawiony katalog priorytelovlych zadan publicznych wskazanych w 54 programu, zaplanowany na
mk 2019 nie wyklucza mozliwnścl zlecania podmioioin programu innych zadań publicznych panu—„nianych

w Lakmslc zadan gminy,
3 Burniisrrzpo rozpoznuniu pbuzeb lokalnych lub na wniosek urgemizxcjl pomrmdnwej muz/: wska7ac'

inne mz określone w są znduniu, kłów wymagają remhzacji i ogl ć urwany konkurs nien.

Sponaiizila- Zena-nu Babicz SemmrzMama i Gminy
Pnsznn llńcv mlm

(30% 5,231,
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Spnwozlklnie : pnchiegu konnrllnoji spolecznych prnjckm uchwaly w sprawia nnnwnlenin mczucgn
programu wspólpracyGminy Glinnjeck : urgunimcjam' normądonymi nm. podmiolami

prowadzącymidxinlalnuść pożylku publicznego na rok 2019

LW dmu mwrzośnio ZBIkan zgodnie zanzodnnrorn Bnrrnislru Mrosro rn y yock
nr 127/2le Ldma lxwrzcśnia ZUIKmku wspmwie pnepmwadzcnla kuusullil społecznym projektu
uchwały wspmwm uchwalenia rocznego programu mpolprooy aminy Gllnoyeck norgnmurcydmi
pomruidowymi maz podmmlami prowadzącymi d ' nlno puzylku publlcmego na rok zul-›mnnln
zamies7c70lla na snnnie inlcmelowej Gm ry www glinojccknel, WBiuIetyl-lic Informacji Publicznej
wwwlrnoiock brpgnrinnpl ornz na robl „glosno Urzędu Mim leilly wGlmojccku nnkrorn do
rgxnsznnrn uwag/npm” do pmjeklu ncnwnly w>pmwie nonwnlorno mcmaga progrxnlu w>półpmcv (imllly
Glinojeck zorg' oyarni pozoroądowymi om, podmiolnmi pmwadnącymi dninlalnos'o' „onym pn lcmegonalnk 20m.

2 no (lokali-zama lcrmlnu konsultacji który ustalono na dzień ln paźdznemika zalx roku mc wplyrlęly
żadne uwag:/opini:: do pmjekul ncliwnly wsprxwie uchwaleniu rocznego programu wspolpracy (Emmy
Gllnojeck zorgnniuoyomi puzzl-ządnwyml oraz podmrornmi prowadzącymi dzialalność pozyrkn poblroznogo
nn rok 2019

3. Prmdmiatuwe sprawozdaniemmm: upublicznione. nn stronic mlcmclowej Gminy wwwglinojmkncl,
w B lerynro lnrorrnnoyi Publicznej www.gllllojcck bipgmma.p| uraz nn tablicy oglcsuń UrzęduMmm
i Gm ny Glmojook.

Glinoycck, dnia 22 Iislopndn 2018 roku
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Uns-d nie
Uchwalenie mcmega programu w>półpracy Gmmy Glmojeck zmgnniucjann pomąduwyni oraz.

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pn7ytku publicznego na mk ZUIVslancwi wypcmcnic
obligatenjnegn zapisu an.5a ustawy 7dma 24 kwxelnia znam, odzialalności pożytku puhhczncgc w
wnlomanacie /Dz. U 1 zma r, pozASO ze. zmiannml/

Organizacje pemnądowc są nal nlnynn pnnnmnn wladz samolzudnwych A(Ilalego nalezy smar/yć
udpmuedn Walczymy współdzlulmua. Dlalego zadan m wladz gmmuych jesl s|wor7en|c odpowledni 1

mn orgnnlmcyjnych ich współpracy/„ dialogu ikumunikaq społecznej oraz pubudzenie aktywności
środowisk lokalnych wcelu slymuluwania współpracy na rzecz rozwoju pmmocn wanoścx wstecznych,
knunmlnycn i Innych.

Treść progami: puddxna zesłała kumullacinm spcoccmym.
SporzquiIa.
Zenona Babia Sekretarz Miasta i (im y
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