
Zarządzenie nr 98/2019 

Wójta Gminy Belsk Duży 

z dnia 18 lipca 2019r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy 

Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r. poz. 506) oraz § 4 uchwały nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 

grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Belsk Duży (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 285) zarządzam: 

§ 1 

1. Przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 poprzez umieszczenie informacji 

o ich przeprowadzaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Belsk Duży, wraz z dołączeniem tekstu 

projektu Programu oraz wzorem formularza do konsultacji.  

 

2. Tekst projektu Programu oraz wzór formularza, o którym mowa w ust.1 stanowią 

odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Konsultacje, o których mowa w art.1  należy przeprowadzić w terminie od dnia 19 lipca 

2019r. do dnia 14 sierpnia 2019r. Opinie w sprawie projektu Programu można zgłaszać na 

piśmie za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą e-mailową. Decyduje data wpływu do 

Urzędu Gminy Belsk Duży adres Urząd Gminy Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-

622 Belsk Duży, fax: 48 66 11 340, e-mail: urzad@belskduzy.pl 

 

§ 3 

Konsultacje przeprowadza pracownik Urzędu Gminy Belsk Duży odpowiedzialny za 

współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.  

 

WÓJT GMINY / - /  

Władysław Piątkowski 

 

 

  



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr  98/2019 

Wójta Gminy Belsk Duży  

z dnia 18.07.2019 r. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BELSK DUŻY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Belsk Duży 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 

 

Współpraca Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. opiera się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) 

 

§ 2 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688),  

2. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Belsk Duży, 

3. „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 



4. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

5. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w 

art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy, 

6. „Wójcie” – rozumie się Wójta Gminy Belsk Duży. 

 

Zakres i Zasady współpracy 

§ 3 

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy w szczególności zadań gminy w zakresie: 

1. Kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

2.  Pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, 

3. Tworzenia warunków do działania i rozwoju programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej, 

4. Kultury oraz ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami, 

5. Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688). 

 

§ 4 

Program współpracy na rok 2019 obejmuje w szczególności zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny, 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 



9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

11) turystyki i krajoznawstwa; 

12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

 

§ 5 

Gmina może udzielać podmiotom pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć 

na terenie gminnych obiektów sportowych i placówek oświatowych podległych gminie. 

 

§ 6 

Współpraca gminy z podmiotami Programu realizowana będzie w formie : 

1. zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

w ustawie 

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków i opinii do projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów 

programu. 

 

§ 7 

Zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa § 6 ust 1 może mieć formę: 

1. powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 

realizacji, 

2. wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

 

§ 8 

Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 może nastąpić również 

poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 



 

§ 9 

1.  Zlecanie zadań, o których mowa w § 7 następuje w trybie otwartego konkursu ofert, 

chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2.  Konkursy dotyczące zadań określonych w § 4 ogłasza Wójt. 

3.  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego 

rozstrzygnięcia, wysokość przyznanej dotacji oraz komórkę odpowiedzialną w imieniu 

Gminy za nadzór wykonania zleconego zadania określi każdorazowo Wójt. 

4.  Wójt ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby 

upoważnione do przyjmowania składanych ofert i oceny ich kompletności. 

5.  Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie 

dodatkowych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego 

ofertę. 

 

§ 10. 

Lista zadań priorytetowych do realizacji w roku 2020: 

1. Kultura fizyczna i sport 

2. Tradycja narodowa, kultura i opieka nad zabytkami 

3. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

4. Pomoc społeczna dla osób w wieku emerytalnym 

5. Ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii 

 

 

  



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr  98/2019 

Wójta Gminy Belsk Duży  

z dnia 18.07.2019 r. 

 

Belsk Duży, dnia …………. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Nazwa organizacji 

 

 

Uwagi do projektu 

Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Belsk Duży 

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Lp. Paragraf Obecny zapis Proponowany Zapis Uzasadnienie 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

..................................................  

Podpis osoby upoważnionej 

 


