Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu " Programu współpracy Gminy Piątnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”
Na podstawie art. 5a ust.1 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,725 i 1365), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432), oraz § 4.1 uchwały Nr 234/XLI/10 Rady
Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacajmi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
zwanego dalej „projektem”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt programu będzie dostępny:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugpiatnica.pl ;
2) w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Piątnica
§ 2. Konsultacje przeprowadzane są w celu uzyskania od uprawnionych organizaji oraz inych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego opinii i uwag do projektu.
§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 05.12.2018 r. do 18.12.2018 r.
§ 4. Zasięg konsultacji: organizaji pozarządowe oraz podmioty prowazące działalność pożytku publicznego
wykonania w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc pożytku publicznego i wolontariacie,
których okrelany w statucie działania obejmuje teren Gminy Piątnica.
§ 5. 1. Konsulatacje odbędą się poprzez założenie przez uprawnione ogranizcje oraz inne podmioty
prowadzące działalności pożytku publicznego opinii i uwag wraz z uzasadnieniem do projektu.
2. Opinie uwagi, o których mowa w ust.1, należny składać w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania, drogą pocztową do Urzedu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53,
18-421 Piątnica Poduchowna lub elektorniczną na adres: ugpiatnica@gminapiatnica.pl . lub bezpośrednio do
Kancelarii Urzędu Gminy.
3. Opinie i uwagi, złożone z datą wpływu po dniu 18.12.2018 r., jak również niepodpisane lub złożone
w innej formie niż na załączonym formularzu nie będą brane pod uwagę.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy promocji i współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski
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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019''
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994,1000,1349,1432) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,725 i 1365), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019", stanowiący nr 1 do uchwały.
§ 2. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Piątnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotem prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019'', stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 725 i 1365) organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zobowiązany jest do uchwalenia programu
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi stanowi kluczowy element
rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego i odbywa się w szczególności w
formach (art. 2 ustawy):
Program Współpracy Gminy Piątnica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 jest
dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa cele, zasady, przedmiot i
formy współpracy Gminy Piątnica z podmiotami III sektora, wskazuje na priorytetowe zadania
publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, a także tryb powoływania
i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Program
wynika nie tylko z ustawowego obowiązku, ale stanowi przejaw kształtowania partnerskiej
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest w pełni uzasadnione:
Współpraca z organizajcami odbywa się szczególności w formach:
1)zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3)konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
4)konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o
której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia
przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
5)tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
6)umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych wustawie;
7)umowy partnerskiej określonej wart. 28a ust.1ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017r. poz. 1376 i 1475)oraz porozumienia albo umowy o
partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz.U. z 2017r. poz. 1460, 1475 i 2433).
5.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w
drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Struktura finansowa projektu uchwały 90 000,00 zł, przy czym ostateczna kwota przeznaczona na realizację
zadań będzie znana po wejściu w życie uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Piątnica na rok 2019.

Id: 5A70BEB1-2E78-45A0-B107-1D174F5BD0DE. Podpisany

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2.2018
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 5 grudnia 2018 r.
Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
1. Informacja o zgłaszającym:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/ status
zgłaszającego w organizacji
Adres do korespondencji / email
Nazwa organizacji lub podmiotu:
Numer z rejestru/ REGON
Dane osoby upoważnionej do
reprezentowania organizacji lub podmiotu
Adres siedziby / Telefon

2. Zgłaszane opinie/uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
3.
Lp.

Zapis w projekcie dokumentu do
którego odnosi się uwaga/opinia
(paragraf/ustęp/ punkt /strona)

Propozycja zmiany/opinia

Uzasadnienie

1

2

3

Data:
………………………………………….……….
………………………………………………………………………….

Podpis:

Uwagi i opinie w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne
jest wypełnienie punktu 6. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy
Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna lub elektroniczną na adres:
ugpiatnica@gminapiatnica.pl , lub złożyć bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Gminy ul. Stawiskowska
53 (pok. nr 8, parter). Na kopercie lub w tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje zmian do Programu
współpracy z organizacjami”.
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