
UCHW ALA NR XIV17412016 

RADY GMINY BYTNICA 


z dnia 27 paidziernika 2016 r. 

w sprawie przyj~cia "Rocznego programu wspolpracy gminy Bytnica z organizacjami Pozarzlldowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzialalnosci potytku 

publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z poin. zm) na 2017 rok" 

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6in. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarz,,!dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 uchwala si~, co nast~puje: 

Roczny program wspotpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarzlldowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci potytku publicznego 

i 0 wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z poin. zm.) na 2017 rok 

§ 1. Cel glowny i cele szczegolowe: 

1. Program rna sruZyc rozwojowi demokracji lokalnej, pogl~bieniu podmiotowosci obywateli 
i konsekwentnemu uspolecznianiu Zycia zbiorowego. Zostal opracowany w celu sprecyzowania zakresu 
wsp6ldzialania i okreslania jego regut 

2. Program okresla cele, fonny i zasady wsp6lpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarZ<!dowymi 
prowadZ<!cymi dzialalnosc w sferze poZytku publicznego na terenie gminy Bytnica. 

3. Rozleglosc i zakres dzialan, w jakie angazuj,,! si~ organizacje pozarZ<!dowe, spoleczny charakter tych dzialail 
oraz wzrastaj"!cy poziom realizowanych uslug powoduj,,!, ze organizacje powinny byc postrzegane jako cenny 
partner dla jednostek samorz"!du terytorialnego. Rozszerzaj"! one bowiem mozliwosci wyboru sposobu 
zaspokajania potrzeb spolecznych, co pozwala na si~ganie do oferty tailszej i efektywniejszej. Dla ich bieZ<!cej 
pracy istotne znaczenie rna zar6wno wymiana doswiadczeil mi~dzy organizacjami, jak i wsp6lpraca sektora 
pozarz"!dowego z sektorem publicznym, w szczeg61nosci z organami samorz"!du terytorialnego. 

4. Celem gl6wnym wsp6lpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarz,,!dowymi jest podniesienie efektywnosci 
i skutecznosci dzialail tych organizacji, zapewnienie im r6wnych szans w realizacji zadan publicznych, obj~cie 
wsp6lprac"! jak najwi~kszych obszar6w aktywnosci obywatelskiej, poprawa jakosci Zycia mieszkailc6w gminy. 

5. Cele szczeg6lowe to: 

1) Umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za swoj,,! wsp61not~ lokaln,,! czy 
regionaln,,!, 

2) Bardziej efektywne zarz,,!dzanie spolecznosciami lokalnymi, dzi~ki dobremu rozpoznaniu jego potrzeb, 

3) Uzupetnianie dzialail jednostki samorZ<!dowej w zakresie, w jakim nie jest w stanie realizowac tych zadail 
przez wlasne struktury, 

4) Odci<!Zenie sektora publicznego w realizacji niekt6rych zadail, 

5) Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialail na rzecz mieszkailc6w, 

6) Zwi~kszenie udziaru mieszkailc6w w rozwi¥ywaniu lokalnych problem6w, 

7) Budowanie spoleczeilstwa obywatelskiego poprzez aktywizacj~ spolecznosci lokalnej, 

8) Tworzenie warunk6w do zwi~kszania aktywnosci spolecznej mieszkailc6w gminy, 

9) Umozliwienie organizacjom pozarZ<!dowym indywidualnego wyst~powania z ofert"! realizacji konkretnych 
zadail publicznych, 

10) Tworzenie warunk6w dla rozwoju kultury, sportu, kultury fizycznej i rekreacji 

11) Udzielenie pomocy organizacjom pozarz,,!dowym w pozyskaniu srodk6w finansowych, pochodz,,!cych ze 
ir6del zewn((trznych, 

12) Uzupemianie dzialail Gminy Bytnica w zakresie nieobj((tym przez struktury samorzl!dowe. 
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§ 2. Ilekroc w niniejszym programie jest mowa 0: 

I. ustawie - naleZy przez to rozumiec ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 

wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6in.zmian.), 

2. programie - naleZy przez to rozumiec Roczny program wspolpracy gminy Bytnica z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pOZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239z p6in.zmian.), na 2017 rok 

3. organizacjach pozarzlldowych - naleZy przez to rozumiec organizacje pozarz~dowe oraz podmioty, 
o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 

4. konkursie - naleZy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert, 0 ktorym mow a w art. I I ust.2 ustawy 

5. dotacji - naleZy przez to rozumiec dotacje w rozumieniu art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885z poin.zm.) 

§ 3. Zakres przedmiotowy: 

1. Przedmiot wsp6lpracy stanowi~ gl6wnie zadania okreslone wart. 4 ust 1 w ustawie 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i 0 wolontariacie, dotycz~ce zadail wlasnych gminy, a w szczegolnosci rozwoju demokracji lokalnej, 
wykorzystania mozliwosci partnerskiej wspolpracy z organizacjami pozarZ4dowymi, przy spelnionych 
nastypuj~cych warunkach: 

- realizacja planowanego przedsiywziycia przyniesie korzysc mieszkailcom, 

- obie strony wyraZaj~ wol y wspolpracy, 

- przedsiywziycie spelnia warunek bezstronnosci politycznej. 

2. Zakres zadaii publicznych zaliczanych do sfery poZytku publicznego do realizacji we wsp6lpracy 
z adresatami programu obejmuje opr6cz zadail wymienionych wart. 4 ust.l ustawy, w szczegolnosci: 

1) pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej - do realizacji zadaii stosuje 
siy przepisy ustawy 0 pomocy spolecznej, 

2) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania 

3) wypoczynku dzieci i mlodzieZy 

4) turystyki i krajoznawstwa 

5) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego 

6) ochrony i promocji zdrowia 

7) dzialaii. na rzecz os6b niepelnosprawnych 

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

9) porZ4dku i bezpieczeiistwa publicznego 


10) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym 


11) ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

12) dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym 

13) dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy miydzy spoleczeiistwami 

14) dzialalnosci na rzecz organizacji pozarz~dowych oraz podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3. 


15) ratownictwo i ochrona ludnosci. 


§ 4. Realizacja priorytetowych zadan pubJicznych b~dzie si~ odbywac mi~dzy innymi: 

1. w zakresie pomocy spolecznej - poprzez poprawy sytuacji opiekuiiczo-wychowawczej dzieci i mlodzieZy 
oraz wsparcie rodzin w ich prawidlowym funkcjonowaniu, poprawy sytuacji os6b z zaburzeniami psychicznymi, 
os6b niepe!nosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin, os6b starszych, zabezpieczenie schronienia, posi!kow, 
ubrania osobom tego pozbawionym, aktywizacjy os6b drugotrwale bezrobotnych, tworzenie i realizacja program6w 
oslonowych, 
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2. w zakresie oauki, szkolnictwa wyi:szego, edukacji, oswiaty i wychowaoia - poprzez organizacj~ zaj~c 
edukacyjnych, popularyzacj~ wiedzy informatycznej wsrod dzieci, mlodzieZy, doroslych, aktywizowanie ludzi 
starszych, itp. 

3. w zakresie turystyki, krajozoawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzieiy - poprzez m.in. organizowanie 
wypoczynku letniego, aktywnego wypoczynku pol~czonego z popularyzacj~ krajoznawstwa itp., 

4. w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji - poprzez organizacj~ romych uroczystosci 
kulturainych, patriotycznych, rocznic, poznawanie i krzewienie historii gminy, utrzymanie grobow, 
upowszechnianie wybitnych osi~gni~c artystycznych, wspieranie tworczosci ludowej, tworczosci dzieci 
i mlodzieZy, prezentacj~ dorobku artystycznego lokainych stowarzyszen kulturainych i artystycznych, itp. 

5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia - poprzez wl~czanie si~ w kampanie zdrowotne, wspieranie 
profilaktyki zdrowotnej, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych, 
realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, promocja zdrowego stylu Zycia wsrod dzieci 
i mlodziezy szkolnej, itp. 

6. w zakresie dzialan na rzecz osob oiepeloosprawoych - poprzez wspieranie os6b niepelnosprawnych, 
tworzenie warunk6w do prawidlowej egzystencji w srodowisku lokalnym, itp. 

7. w zakresie upowszechniania kultury flzycznej i sportu - poprzez promocj~ sportu wsr6d dzieci, 
mlodzieZy, doroslych, wspieranie sportowych reprezentacji gminy w imprezach, turniejach, zawodach sportowych, 
organizacj~ imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie klubow sportowych w Gminie Bytnica, organizacja imprez 
sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkancow Gminy Bytnica, wpieranie mlodzieZy i dzieci 
uzdolnionych sportowo, itp. 

8. w zakresie porz~dku i bezpieczenstwa publiczoego oraz przeciwdzialania patologiomspoleczoym
poprzez wsp61prac~ przy realizacji program6w profilaktycznych dla dzieci, m!odzieZy i doroslych; wpieranie 
kampanii edukacyjnych zwi¥anych z bezpieczenstwem publicznym, ochron~ przed zagrozeniami, itp. 

9. w zakresie ekologii i ochrooy zwierz~t oraz ochrooy dziedzictwa przyrodniczego - poprzez promowanie 
edukacji przyrodniczej, ekologicznej; wspieranie organizacji konkursow zwi¥anych z ochron~ srodowiska, 
promowanie walor6w przyrodniczych gminy itp. 

10. w zakresie dzialaloosci na rzecz os6b w wieku emerytalnym - wspieranie dzialalnosci wszelkich 
inicjatyw na rzecz os6b w wieku emerytainym itp. 

II . w zakresie dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kootaktow i wspolpracy 
mi-rdzy spoleczenstwami - podnoszenie aktywnosci mieszkancow itp. 

12. w zakresie dzialalnosci na rzecz organizacji pozarz~dowych oraz podmiotow wymieniooych 
wart. 3 ust. 3 - dofinansowanie udziaru wlasnego organizacji pozar~dowych ubiegaj~cych si~ 0 dotacje ze ir6del 
zewn~trznych na zadania z zakresu okreSlonego wart. 4 ust 1 w ustawie 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 

wolontariacie 

13. w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci - poprzez wspieranie dzialail osp dzialaj~cych na terenie 
Gminy Bytnica, 

§ 5. Formy wspolpracy: 

1. Wsp61praca Gminy z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy 
moze miec charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Formy wspolpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarz~dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 
3 ustawy: 

I) zlecanie organizacjom pozar~dowym oraz podmiotom wymienionym wart.3 ust.3 ustawy realizacji zadan 
publicznych na zasadach okreSlonych w ustawie (wpieranie, powierzanie, inne tryby); 

2) tworzenie wspolnych zespolow 0 charakterze doradczym i inicjatywnym; 

3) wzajemne informowanie si~ 0 planowanych kierunkach dzialalnosci poprzez publikacj~ waZnych informacji na 
stronach intemetowych gminy Bytnica, tablicach ogloszen, 

4) konsultacje z organizacjami pozarz~dowymi i innymi podmiotami projektow aktow normatywnych 
w dziedzinach dotyc~cych dzialalnosci statutowej tych organizacji zgodnie z odr~bn~ uchwal~ Rady Gminy 
Bytnica, okreslaj~q zasady konsultacji 
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5) inne fonny wsparcia, np. otwarte spotkania pomiydzy organizacjami a przedstawicielami samorzqdu, 
udostypnianie lokali gminnych, uZyczanie sprzytu 

6) umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2016r. poz. 383 z poin. zm.) 

§ 6. Zasady wspotpracy z organizacjami pozarzlldowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 
3 ustawy: 

1. suwerennosc stron - polegajqca na prawie do samodzielnego definiowania i rozwiqzywania problemow, 
respektujqc odrybnosc i niezaleznosc ka2':dej ze stron 

2. partnerstwo - polegajqce na wspolpracy pomiydzy wladzami samorzqdowymi i organizacjami 
pozarzqdowymi opartej na obopolnej chyci wzajenmych dzialan na rzecz rozwiqzywania lokalnych problemow, 

3. efektywnosc - polegajqca na dq2':eniu do osiqgniyciajak najlepszych efektow w realizacji zadan publicznych 
w sposob tenninowy, oszczydny i celowy, 

4. jawnosc - polegajqca na udostypnianiu przez strony infonnacji 0 kosztach, efektach, celach wsp61pracy, jak 
rowniez srodkach fmansowych zaplanowanych na realizacjy zadan, a takZe procedur postypowania przy wyborze 
realizatorow zadan publicznych, 

5. uczciwa konkurencja - polegajqca na dzialaniu stron zgodnie z obowiqzujqcym prawem i dobrymi 
obyczajami, nie naruszajqcymi wzajenmego dobra, 

6. pomocniczosc - polegajqca na udzielaniu pomocy organizacjom pozarzqdowym w niezbydnym zakresie, dla 
zapewnienia wykonywania zadaiJ. w sposob profesjonalny i tenninowy 

§ 7. Sposob realizacji programu. 

1. Zlecanie realizacji zadaiJ. moze odbywac siy w fonnie: 


1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowaniejego realizacji, 


2) wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji 


2. Zlecanie realizacji zadan nastypuje w trybie otwartego konkursu, chyba, ze przepisy odrybne przewidujq inny 
tryb zlecania. 

3. W uzasadnionych przypadkach mozliwe bydzie sfinansowanie nowych projektow i przedsiywziyc 
nie zaplanowanych w programie. 

4. W otwartym konkursie ofert uczestniczq organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione 
art. 3 ust. 3 ustawy 

5. Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy mogq z wlasnej inicjatywy 
zloZyc wniosek 0 realizacjy zadania publicznego, takZe takiego, ktore jest realizowane dotychczas winny sposob, 
w tym przez organy administracji publicznej. 

6. W przypadku zlozenia wniosku, 0 ktorym mowa w ust 5 Wojt Gminy Bytnica w ciqgu 1 miesiqca rozpatruje 
celowosc realizacji zadania publicznego, stopien, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom 
publicznym ujytych w niniejszym programie, zapewnienie jakosci wykonania zadania, srodki dostypne na 
realizacjy zadan publicznych, oraz korzysci wynikajqce z realizacji zadania publicznego przez organizacjy 
pozarzqdowq lub podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ustawy. 

7. Po rozpatrzeniu wszystkich elementow wniosku ujytych w ust. 6 Wojt Gminy Bytnica infonnuje 0 podjytym 
rozstrzygniyciu, a w przypadku stwierdzenia celowosci realizacji zadania publicznego infonnuje skladajqcego 
wniosek 0 trybie zlecania zadania publicznego, 0 ktorym mowa wart. 11 ust 2 ustawy oraz 0 tenninie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert. 

8. Na wniosek organizacji pozarzqdowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust 3 ustawy, Wojt Gminy 
Bytnica moze zlecic organizacji pozarzqdowej lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy, z pominiyciem 
otwartego konkursu ofert, realizacjy zadania publicznego 0 charakterze lokalnym lub regionalnym, pod warunkiem, 
Ze wysokosc dofmansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000z1 i zadanie 
publiczne ma byc realizowane w okresie nie dluzszym niz 90 dni. 
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9. W przypadku uznania celowosci realizacji zadania publicznego zgodnie z ust. 8 W6jt Gminy Bytnica zleca 
realizacjy zadania po zlozeniu oferty przez organizacjy pozar24dow~ lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy. 

10. W6jt Gminy Bytnica w terminie nie druzszym niz 7 dni od dnia wplyniycia oferty zamieszcza oferty na 
oIaes 7 dni na BIP, stronie internetowej Urzydu oraz na tablicy ogloszen, celem umozliwienia kaZdemu zgloszenia 
uwag dotycz~cych oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. 

11 . Po uprywie terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 10 i rozpatrzeniu uwag W6jt Gminy Bytnica niezwlocznie 
zawiera umOWy 0 wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi zal~cznik do umowy. 

12. Przyznana dotacja nie moze bye wykorzystana na: 


1) budowy, zakup budynk6w, zakup grunt6w oraz dzialalnose gospodarczib 


2) pokrycie deficytu dzialalnosci organizacji, 


3) wsteczne finansowanie projekt6w, 


4) dzialalnose polityczn~ i re\igijn~. 

§ 8. Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartycb 
konkursach ofert. 

1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert W6jt powotuje Komisjy Konkursow~, ustala jej sklad 
i zasady dzialania. 

2. W sklad komisji konkursowej wchodz~ przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samor24du 
terytorialnego. 

3. W sklad komisji konkursowej wchodz~ osoby reprezentuj~ce organizacje pozarz~dowe lub podmioty 
wymienione wart. 3 ust 3, z wyl~czeniem os6b reprezentuj~cych organizacje pozarz~dowe lub podmioty 
wymienione wart. 3 ust 3 bior~ce udzial w konkursie. 

4. Komisja konkursowa moze dzialae bez udziaru os6b wskazanych przez organizacje pozarz~dowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jezeli: 

1) zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej lub 


2) wskazane osoby nie wezm~ udzialu w pracach komisji konkursowej, lub 


3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj~ wyl~czeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub 
art. 15 ust. 2f ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie. 

5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia mozliwose realizacji zadania publicznego przez 
organizacjy pozarz~dow~ lub podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ustawy, ocenia przedstawion~ kalkulacjy 
koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zaIaesu rzeczowego zadania, ocenia proponowan~ 
jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych byd~ realizowane zadania publiczne, 
w przypadku wspierania zadania publicznego uwzglydnia udzial srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w 
pochod24cych z innych :tr6del na realizacjy zadania, uwzglydnia planowany wklad rzeczowy, osobowy, w tym 
swiadczenia wolontariuszy i pracy spoleczn~ czlonk6w, uwzglydnia analizy i oceny realizacji zadafl pUblicznych 
w przypadku organizacji pozar24dowej lub podmiot6w wymienionych wart3 ust 3 ustawy, kt6re w latach 
poprzednich realizowary zlecone zadania publiczne. 

6. W otwartym konkursie ofert moze zostac wyloniona wiycej niz jedna oferta. 

7. Wyniki otwartego konkursu ofert oglasza siy w BIP, na stronie intemetowej oraz na tablicy ogloszen 
niezwlocznie po wyborze oferty. 

8. Z pracy komisji konkursowej tworzony jest protok61. 

9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z okresleniem wysokosci przyznanej dotacji dokonuje W6jt Gminy Bytnica. 

§ 9. 1 Podmiotami wsp61pracy s~ organizacje pozarz~dowe i inne podmioty prowad24ce dzialalnose poZytku 
publicznego wymienione wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy, a w szczeg6lnosci: 

1) stowarzyszenia 

2) zwi~zki stowarzyszen 
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3) zwi<}Zki sportowe 

4) fundacje 

5) uczniowskie kJuby sportowe 

6) stowarzyszenia jednostek samorz'!du terytorialnego 

7) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj,!ce na podstawie przepis6w 0 stosunku Panstwa do Kosciola 
Katolickiego w RP, do innych koscio-l6w i zwi<}Zk6w wyznaniowych, jezeli ich cele obejmuj,! prowadzenie 
dzialalnosci pozytku publicznego 

2. Partnerami wsp61pracy ze strony gminy Bytnica s'!: 

1) Rada Gminy ijej Komisje - w zakresie uchwalania programu, wsp61pracy z liderami organizacji 
pozar~dowych, 

2) W6jt Gminy - w zakresie realizacji zadan programu poprzez oglaszanie otwartych konkurs6w ofert, 
przekazywanie srodk6w finansowych w ramach budzetu gminy, podejmowanie decyzji 0 kierunkach 
wsp61pracy z organizacjami pozar~dowymi, powolywanie komisji konkursowej 

3) referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urz~dzie Gminy - w zakresie biez'!cej wsp61pracy z organizacjami 
pozarz,!dowymi, przygotowywanie i publikacja ogloszen 0 otwartych konkursach ofert, organizowanie prac 
Komisji Konkursowej rozpatruj,!cej oferty na realizacj~ zadan, sporz,!dzanie um6w 

3. Organizacje maj,! mozliwosc przekazywania swoich wniosk6w, opinii i uwag W6jtowi Gminy Bytnica. 

§ 10. Organizacje pozar~dowe i podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ustawy w okresie realizacji zadania s~ 
zobowi<}Zane do zamieszczania w materialach promocyjnych infonnacji 0 udzieleniu wsparcia lub powierzenia 
zadania przez gmin~ Bytnica. 

§ 11. Wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ programu w 2017 roku wynosi 25000z1. 

§ 12. Okres realizacji Rocznego Programu wsp61pracy gminy Bytnica z organizacjami pozarz~dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 

wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6in.zmian.), na 2017 rok ustala si~ od 01.0l.2017r. do 31.12.2017r. 

§ 13. Sposob oceoy realizacji programu 

1. Miernikami efektywnosci Rocznego Programu s'!: 

1) liczba organizacji pozarz,!dowych i podmiot6w wymienionych wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6:i.n.zmian.), podejmuj~cych 
zadania publiczne na rzecz lokalnej spolecznosci; 

2) liczba os6b zaangaZowanych w realizacj~ zadail publicznych (w tym wolontariuszy) ; 

3) wysokosc srodk6w fmansowych przeznaczonych z budZetu na realizacj~ tych zadail; 

4) l'!czna wielkosc srodk6w fmansowych i pozafinansowych zaangazowanych przez organizacje pozarz'!dowe 
i podmioty wymienione wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 

wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6:i.n.zmian.),w realizacj~ zadan publicznych na rzecz mieszkailc6w; 

5) wysokosc dofinansowania uzyskanego ze srodk6w Unii Europejskiej; 

2. Na podstawie miemik6w zostanie sporz'!dzone sprawozdanie z realizacji programu, w kt6rym bydzie 
zawarta ocena efektywnosci programu. 

§ 14. Ioformacja 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji: 

1. Roczny program wsp61pracy gminy Bytnica z organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 
na 2017 rok tworzy siy w oparciu 0 ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z p6:i.n.zmian.),oraz w oparciu 0 konsultacje w/w aktu prawnego 
z organizacjami pozar~dowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 
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2. Konsultacje na temat w/w aktu prawn ego oraz innych akt6w prawnych dotycZllcych dzialalnosci statutowej 
organizacji pozarz1ldowych i podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
°dzialalnosci pOZytku publicznego i °wolontariacie, odbywaj1l siy zgodnie z uchwal1l ill XXXIx/200/2010 Rady 
Gminy Bytnica z dnia 22 paidziemika 2010r. w sprawie szczeg61owego konsultowania z organizacjami 
pozarZlldowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pOZytku publicznego i ° wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach 
dotyCZllcych dzialalnosci statutowej tych organizacji. 

3. Projekt uchwaly zostaje zarnieszczony na siedem dni na stronie BIP Urzydu Gminy Bytnica jak r6wniez 
w zakladce na stronie intemetowej "organizacje pozarZlldowe" oraz na tablicach informacyjnych w Gminie 
Bytnica. Organizacje PozarZlldowe dzialaj1lce na terenie Gminy Bytnica zostajq 0 tyro fakcie poinformowane 
telefonicznie lub poczt1l elektroniczn1l albo poczt1l tradycyjn1l. Organizacje pozarz1ldowe i podmioty wymienione 
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie zglaszajq 
uwagi do projektu uchwaly. 

4. Konsultacje mog1l bye prowadzone takZe w innych formach up. poprzez bezposrednie spotkania 
przedstawicieli organizacji pozarZlldowych, na kt6rych przedstawiony jest projekt aktu prawa miejscowego, 
prezentowania stanowisk przedstawicieli organizacji pozarz1ldowych podczas spotkan, itp. 

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Bytnica. 

§ 16. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ich ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Lubuskiego. 
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