
BUIąIvllS1-IąZ GMlNY
IWoNICZ-ZDR}i

ZARZĄDZENIE NR 131.2022
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dl,ńa 17 października2Oż2 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2023 rok

Na podstawie ar1.30 ust. 1 iust.2 pkt l ustawy zdrlia 8 marca l990 r. o sanrorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z2022r. poz.559 zpóźl"l. nn.), art.5a ust. l ustawy zdllia 24 kwietnia 2003r, odziałalności pozytkLl
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z2022 r. poz. 132'7 zpóźn. zn.) oraz Uclrwały Nr XLlIl/396/20|0 Rady
Miejskiej wlwoniczu-Zdroju zdl"ńa 9listopada 20l0roku wsprawie określenia szczegółowego sposobr-l

konsu|towania zorganizacjami pozarządowynri i podmiotarrri, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działa|ności pożytku publiczrlego i o wolontariacie, projektów aktów prawa nliejscowego w dziedzinacll
dotyczących działalności statutowej tyclr organizacji

zarządzam, co n astępuj e :

§ 1. l. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu v,sprjlpracy Gminy lwonicz-ZdrĘ
z organizacjami pozctrzq6|lylymi i innlnni podmiotami prowttdzclcymi clziałolnłlśc pożylht publicznego na
2023 rok. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załączl"ńk nr l do zarządzenia.

2. Projekt Progranlu stanowi załączllik nr 2 do zarządzenia.

3. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Progl,amu należy zgłaszac na formularzu konsultacji,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje odbędą się w dniach od 18 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dnietn wydania.

Bunnistrz lwonicz-Zdró1
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BURlvlISTRZ GMlNY
tWoNICZ_ZDRoJ

Załącznik Nr l do zarządzeniaNr l31,2022

B urmistrza Gm iny lw onicz-Zdrój

z dnia 1'7 października2022 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDROJ
O KONSULTACJACH PROJEKTU PROGRAMU WSPOŁPRACY GMINY IWONICZ-ZDROJ

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚC POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 RoK

l. Ogłaszanl konsu|tacje projektu Programu wspólpracy Gminy lwonicz-Zdr(l.j z organizacjami
pozarzqclow1llni i innymi podmiotami prowaclzqcynli dziąłąlność poĄltftx1 ,r6licznego na 2023 rok.

2. Konsultacje będą prowadzone w tenninie od 18 października 2022 r. do 3l października 2022 r.

3, Celem konsultacji jest pozrranie opinii dotyczącej projektu Prograttu, pozyskanie dodatkowych
infonnacji i sugestii organizacji w dziedzinach dotyczących działalności tych podmiotów.

4. W konsultacjach nlogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w aft.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku pub|icznego io
wo| ontariac i e clzi ałalący ch na teren i e G m iny l won i cz-Zdrój .

5. Konsu|towany projekt Programu zostanie zatnieszczo1,1y w Biuletynie lnfonnacji Publicznej Gminy
lwotlicz-Zdl,ój w zakładce Współpraca zorgallizacjami pozarządowynli (www.bip.iwonicz-zdroj.pl) oraz na

stronie i nternetowej Gm i ny lw onicz-Zdrój (www, i won i cz-zdroj. pl ).

6. Uwagi i propozycje znian dotyczące projektu Programu lależy zgłaszać na formularzu konsultacji
stanowiącym załącznik nr 3 do zal,ządzenia na adręs Urzędu Gmirry lwol,ticz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,38-440
lwonicz-Zdrój, pokój nr |02lub drogą nrailową na adres agnieszka.lrubenko@iworricz-zdroj.pl. Na kopercie
lub w tytLrle e-maila należy wpisać: ,,Konsultacje - uwagi do projektu Prograntu u,spółpraq, Gminy lwonicz-
Zdrój z organizacialni pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowaclzqcynti clzialalnośc poĄnku publicznego na
2023 r."

7. Nie będą uwzg|ędrriane opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niz wg załączonego wzoru fonnularza konsultacji społecznyclr,

b)złożone na fonnularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego |]aprzeprowadzęnię
konsultacji (tj. po 3 l października 2022 r.),

c) niepodpisane czytelnie inrięniem i nazwiskiem osoby r,lpoważniorre.j do

Burmistrz
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BUIąlvlISTRZ GMINY
I\ł,oNICZ-ZDRoJ

ZńącznikNr 2 do zarąd7śniaNr 131.2022

B urm i strza Gm iny Ivł onicz-Zdr ój

z dnia l7 pńdziemika 2022 r.

Załącznik do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w lwoniczu-ZdĄu
zdnia...2022r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY IWONICZ_ZDRÓJ
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI PRO WAD Z ĄCY MI D ZIAŁ ALN O Ś C

POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 RoK
- PROJEKT _

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. l. Progranl współpracy Gminy lwonicz-Zdrój zorganizacjanli pozarządowynri jest nieodzownym
elementem systemu polityki społecznej i finansowej.

2. Podstawą dzialania Glniny |wonicz-Zdrój jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkalicy. Aktywna polityka władz Gminy lwonicz-Zdrój w zakresie
współpracy zotganizacjami pozarządowymi iliderami środowisk lokalnych pozwoli na skuteczniejsze
działanie na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Niniejszy Program jest propozycją dla wszystkich
organizacji wyrużalących wolę współpracy w działaniacll na rzecz rozwoju Gminy ijej mieszkańców. Przez
określenie zasad współdzialania i ich realizację Gmina Iwonicz-Zdrój pragnie zachęcić organizacje
pozarządowe do podejmowania wspólnych przedsięwzięć podnoszących jakość życiamieszkańców Gminy.

3. Program określa m.in. cele, zasady, fornry oraz zakres współpracy Gminy lwonicz-Zdrój
z organizacjani pozarządowymi, a takżę priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana będzie
z udzielaniem pomocy publicznej,

4. Program został opracowany w oparciu o art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2022 r. poz. 1321 zpóźn. zm.).

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

l) ustawie - naleĘ przezto rozumieć ustawę zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalnościporytku publicznego
i o wolontari acie (Dz. U . z 2022 l,. poz. 1327 z późn. zm.),

2) Programie - naleĄ przez to rozumieć ,,Program Współpracy Gnliny lwonicz-Zdrój zorganizacjami
pozarządowymi i innymipodmiotami prowadzącytni działalnośó pożytku publicznego na2023 rok",

3) organlzacjach - należy przęz to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność pozytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na terenie Gminy
Iwonicz-Zdrój,

4) Gminie -naleĄ przezto rozumieć Gminę lwonicz-Zdrój,

5) Radzie -naleĄ przezto rozumieć Radę Miejską w lwoniczu-Zdroju,

6)|Jrzędzie-naleĄ przezto rozumieć Urząd Gminy w lwoniczu-Zd1,oju,

7) Burmistrzu - należy przezto rozunrieć Burmistrza Glniny lwonicz-Zdrój,

8) działalności pożytku publicznego - naleĄ przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1

ustawy,

9) konkursi e - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
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Rozdział II.
CELE PROGRAMU

§ 2. l. Cele główne:

l) budowanie współdziałania rniędzy adniinistracją samorządową Gnliny a orgallizacjami pozarządowynri,

2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań gnlin wynikających z przepisów prawa poplzez
włączenie organizacli pozarządowych w ich realizację,

3) budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizaclami pozarządowymi
oraz wsp iera nie działań l okal nych.

2. Cele szczegółowe:

l) współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania ivspólnego potencjału
i nlozl iwości organizacyj nych,

2) utnacnianie poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli za społeczność lokalną, za
rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materia|nych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Gminy,

3) prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego m.in. poprzez konsultowanie aktów prawa
miejscowego,

4) tworzenie korzystnych rvarunków dla llowych oraz dla istniejących organizacji,

5) ozywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności w ramacI-t wolontariatu,

6) pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pozabtldzetowych Gminy,
w tym funduszy unijnych,

7) zwiększanie świadomości w zakresie specyfiki dzialanla organizacli pozarządowych i fonn współpracy
z nimi.

Rozdział III.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 3. Przednriotem współpracy Gminy z organizacjami jest zaspokajanie potrzeb społecznych
nlieszkańców w szczególności poprzez:

l) realizację zadali Gnriny,

2) konsultowanie zorganizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dztedzinach dotyczących
działalności statutowych tych organizacji, wspólne tworzenie systen]owych rozwiązań waznych
problemów społecznych,

3) inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 4. Współpraca Gnriny zorganizacjami opiera się na zasadach:

l) ponrocniczości Rada i Burmistrz udzielają polrlocy organizacjonr rv niezbędnynl zakresie,
uzasadtriotrym potrzebanri wspólnoty sanlorządowej, a organizacje zapewniają ich wykollanie w sposób
ekonomicz1-1y, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron - Rada, Burlnistrz i organizacje nie narzttcają sobie nawzajenr zadań, szanując swoją
autonomię, Inogą natotrriast zgłaszać wzajenrne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania
propozycj i drugiej strony,

3) partnerstwa - współpraca pontiędzy Radą, Burnlistrzeln a organizacjatlli oparta jest na obopólnych
korzyściach, woli i chęci wzajenrnych działań, współdziałaniu na rzęcz rozwiązywania lokalnych
problemów,

4) ef'ektyrvności - Rada i Burrnistrz udzielają po|nocy organizacjot,ll pozarządowyll| w celu prowadzenia
nowatorskich i bardziej ef'ektyrvnych działań Gminy równiez lv zakresie nieobejmowanyln przez
strttktury glrrinne, wspólnie dążą do osiągnięcia nozliwie najlepszyclr efektów zrealizacji zadań
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publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, umozliwiający terminową realizację zadań oraz
w rvys okośc i wyn i kaj ącej z wcze śn i ej zaci ągni ęty ch zob ow i ązań,

5) uczciwej konkurerrcji - Rada, Burmistrz i organizacje w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania
przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając
dobra wzaj emnych działań,

6)jawności - procedury postępowania przry realizacji zadań publicznych przęz organizacle, sposób
udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępnienia organizacjom
informacji ocelach, kosztach iefektach współpracy, atakżę środkach finansowych zaplanowanych
w budżecie Gnriny na współpracę z organizacjarni oraz kryteriaclr oceny projektów.

Rozdział IV
FORMY WSPOŁPRACY

§ 5. l. Gmilla podejmuje rvspółpracę z organ|zacjarni na zasadach określonych w § 4 rv fonnie
fi nansowej i pozafi nansowej.

2. Współpraca finansowa realizowana będzie m.in. poprzez:

l) zlecanie do realizacji poprzez wspieranie bądź powierzanie wykonywania zadań należących do
kompetencji Gminy lwonicz-Zdrój organizacjoln w trybie otwartych korrkursów ofefi na zasadach
określonych w ustawie oraz Progralrletrl,

2) zlecanie realizacji zadań w trybie pozakonkurscrwytn na podstawie art. 19a tlstawy,

3) zlecanie organizacjonr pozarządowyrn realizacji zadań z zakresu tworzelria warunków sprzyjających
rozwojowi spoftu na podstawie uchwały nr Yl28l20l l Rady Miejskiej w lwoniczu-Zdroju z dnia l8
lutego 20ll r. w sprawie określenia warunków itrybu f'inansowania zadania własnego Gminy lwonicz-
Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwo.iowi sportu (Dz. Urz. Województwa
Podkarpackiego z 201 l r. Nr 28 poz. 656).

3. Współpraca pozatinansorva realizowana będzie m.in. poprzez:

l) wzajenrne informowanie o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadarriach, w tyl-ll

informowanie o ogłoszonych konkursach ofert na rea|izację zadań publicznych wraz zpodaną kwotą oraz
o wynikach rozstrzygrriętych konkursów,

2) konsultowanie z organizacjani projektów aktów prawa miejscolvego stanowionych przez Radę
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z zapisami Uchwały Nr
XLllll396l20l0 Rady Miejskiej w lwonicztt-Zdroju zdnia 9 listopada 20l0 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowallia z orgallizacjami pozarządowymi i podnliotami, o których mowa
w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o rvolontariacie, projektów aktów prawa

niejscowego w dziedzinach dotyczących działa|ności statutowej tycll organizacji

3) publikowanie waznych d|a orgarrizacji infbnnacji rra stronach internetowych Gminy: www.iwonicz-
zdroj.pl orazw Biuletynie lnfonnacji Publicznej www.bip.iwotlicz-zdroj.pl,

4) przekazywanie infbrrnacji o dostępnych programaclr pomocowyclr, szkoleniach, konferencjach -
za pośredrrictwelll poczty elektronicznej, a w przypadku jej braku - te|efonicznie,

5) wzajemne określanie potrzeb w sferze działalrrości pozytku pub|icznego oraz wspó|I1ą ocenę
realizowanych zadań,

6) koordynację działań i prorvadzenie wspólnych przedsięrvzięć poprzez pomoc organizacyjną
w przeprowadzaniu uroczystości państwowych i patriotycznych, imprez artystycznych,
kulturalnych, spoft owycIr,

7) promocję działalności organtzacji oraz prorł,adzenie rł,spó|nych przedsięwzięć na rzeczpronlocji Gminy,

8) zapewnienie warunków loka|owych na spotkania organizacyjlre organizacji,

9) współorganizowanie szkolęń i konferencji o terlratyce związane1 z działalnością organizacji,

l0) udzielanie ponlocy lrrerytoryczll ej przez Grninę orgalrizacjonl.
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Rozdział V
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 6. Ustala się następującezadaniajako priorytetowe, które mogą być z|ecane do realizacjiorganizacjom
prowadzącytn działalność statutową w danej dziędzinie, w szczególności w zakresie:

l) wspierania i upowszechniania kultury flzycnlej i sportu,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) nauki, szko|nictwa wyższego, edukacji, oświaty i wyclrowania,

4) wypoczynku dzieci i mlodzieży,

5) kultury, sźuki, ochrony dóbr kultury i dziędzictwa narodowego,

6) działalności na rzecz osób niepełnosprarł,nych,

7 ) przeciw działania uzaleznieniom i patologiom społecznytn,

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobonr w trudnej sytuacji Ąciowej oraz rvyrówlrywania
szans tych rodzin i osób,

9) turystyki i krajoznawstwa,

l0) eko|ogii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

l |) działalrlości na rzecz osób w wieku enrerytaltryIrr,

12) działalności wspornagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

l 3) działalności na rzęcz organizacji pozarządowych.

Rozdział VI
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 7. l. Program współpracy realizowany będzie w okresie od l stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

zzastrzeżeniem ust. 2.

2. Ternlin realizacji poszczegóhtych zadali określony zostanie w warunkach kollkursu ofert na realizację
zadań publicznych Gminy przęz organizac.ie w 2023 roku oraz w umowach zawartych między Gminą a tymi
organizacjami,

Rozdzial VII
SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

§ 8. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

l) zlecanie realizacji zadań prrblicznych organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania
priorytetowe i następuje rv trybie otwartego kollkltrsu of-ert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecarria.

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Glniny w forlrrie zarządzenia.

3) tennirr do składania ofeft określa ogłoszenie o otwafiym konkursie ofert.

4) otwańy konkurs ofert ogłasza się w Biuletyrrie Inforrnacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl,
na stronie internetowej gminy www.iwonicz-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Grniny
w lwo1-1iczlt-Zdrojuprzy Al. Słonecznej 28.

5) konkurs ofert prowadzi Komisja konktlrsowa powołana przez Burtrlistrza.

6) złożone oferty podlegają ocenie forrnalnej i merytorycznej.

7) decyzję o wyborze oferl i o udzieleniu dotacji podejmrrje Bunnistrz w fornrie zarządzeria.
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8) wydane zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upowaznionymi przedstawicielami stron
podejmujących współpracę pisemnych unlów określających sposób i tennin przekazania dotacji oraz jej
rozliczeria.

9) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie lnfonnacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl,
na stronie internetowej gminy www,iwonicz-zdroj.pl orazna tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gnliny
w lwoniczlt-Zdrojuprzy Al. Słonecznej 28.

§ 9. Na podstawie oferty realizacji zadat"ia publicznego złożonej przez organizacje Burmistrz mozę
zleció organizacji realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe
warunki oraztryb przynlawaria dofinansowania okeśla arl. 19a ustawy.

Rozdzial VIII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 10. l. Oferty złożone przez organizaclę w trybie konkursowym opiniuje specjalnie do tego powołana
Komisja Konkursowa.

2 Kornisje konkursowe powoływane są każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Burmistrza.
Imienny skład Komisji określa Burnristrz w drodze zarządzeria.

3. W skład Komisji wchodzą:

l ) przedstawiciele Brrrmistrza jako organtl wykonawczego,

2) osoby wskazane przezorganizacje,z wyłączenienl osób wskazanych przezorganizacjebiorąceudział
w konkursie.

4. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez or9anizacje, jezeli spełnione zostaną
warunki określone w aft. 15 ust. 2da ustawy olaz w przypadku, gdy otwarty konkurs ofeft został
ogłoszony na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w trybie ustawy o sporcie i Uchwały
nrYl28l201l Rady Miejskiej w lwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 20ll r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy lwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi spottu (Dz.Urz, Wojewódźwa Podkarpackiego z 20ll r. Nr 28 poz.656).

5. Burnristrz, powołując Komisję Konkursową, wskazuje jej Przewodniczącego odpowiedzia|nego za:

l ) organizację pracy Komisji,

2) skuteczne zawiadomienia o tenninie posiedzenia,

3) zapewnienie bezstronności i transparentności postępowania prowadzonego przez Komisję,

6. Przewodniczący Komisji lnoże zapraszać do prac Komisji z głosenl doradczym osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w zakresie zadań objętyclr konkursem.

7. Konrisja obraduje na posiedzeniach zarnkniętychbez udziału oferentów:

l) posiedzenie Komisjizwołuje iprowadzi Przewodniczący, aw przypadku jego nieobecnościwyznaczony
przez Przewodni czącego członek Konl i sj i,

2) Przewodniczący i członkowie Koniisji biorący udział w opiniowaniu ofert podlegająwyłączeniu zgodnie
z przepisami ustawy.

8. Komisja ocenia oferty pod względenr formalno-prawnynl i nrerytorycznym, a następnie swoją opinię
przedstawia Burtnistrzowi Gminy.

9. Oferty ńożone w oparciu o przepisy art. 19a ustawy rozpatruje zespół powołany przez Burmistrza.

Rozdział IX
WYSOKOŚC ŚROOXÓW FINANSOWYCH PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11. l. Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych w raInach PrograInu

wyllosi co rrajrnniej 200 000 ń.
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2, Ostatęęzną wysokość środków przęznaazonych na realizację zadaIi publicznych w ramach Programu
określać będzie budzet Gminy narok2023.

Rozdział IX
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 12. l. Realizacja Progratrrtl jest poddana ewaluacji rozutllianej jako planowe działanie rnające na celu
ocenę realizacj i wykonania Programu.

2.Celem ewaluacji za rok 2023będzie ocena wpływtt Programu na wzmocnienie organizacji
i partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Progratrlu:

l ) ticzba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2) llczba ofert złożonyclr w otwarlych konkursach of-ert, w tym liczba organizacji,

3) liczba zawartych ulrrów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

4)liczba ull,tów, które nie zostały n,ealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę zprzyczyn zależnych
od organizacji,

5) li czb a berre fi cj entó w n, ę a|izow anyc h zad ali,

6)wysokość własnego wkładu finansowego ipozafinansowego organizacli włożotlego w realizację zadań
publicznych,

7)liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych przez
organizacje.

8) wysokość klvot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

Rozdział X
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 13. 1. Roczny program współpracy Gminy lwonjcz-Zdrój zorganizacjanli pozarządowymi iinnymi
podmiotami prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego na 2023 rok został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony rv Uchwale Nr XLIII/39612010 Rady Miejskiej
w lwoniczu-Zdroju zdnia 9 |istopada 20l0 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjalni pozarządowynri i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działa|ności
statutowej tych organizacji.

2. Projekt Programu ce|em uzyskania uwag ipropozycji zmian został zamieszczony w Biu|etynie
Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl orazna stronie internetowej Gminy www,iwonicz-zdroi.pl.

Rozdzial XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.1. Zmiany niniejszego Prograr1,1u wynlagają fornly przyjętej dla jego uchwalenia.

2. BunrristrzskładaRadzieMiejskiejsprawozdaniezrealizacjiProgramuwtenniniedo31 maja2024
roku.
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BURlvtlS1'ląZ GMINY
IWoNICZ-ZDRoj

ZałącznikNr 3 do zarządzeniaNr 131,2022

Burmistrza Gm iny Iw onicz-Zdt ój

z dnia 17 płźńziemika 20ż2 r.

FORMULARZ KONSULTACJ!

Tytuł proiektu:

Program Współpracy Gminy lwonicz-Zdrójz organizacjami pozaządovlymi i innymi
podmiotami prowadzącymidziałalnośó pożytku publicznego na 2023 rok

Dane organizacji pozanządowei:

Nazwa podmiotu

Adres siedziby, nr KRS lub innej
ewidencji

Telefon i adres e-mail

3. Uwagido projektu:

Lp.
Część dokumentu, którego
dotyczy uwaga (rozdział,
paragraf, ustęp, punkt)

Treść proponowanej uwagi uzasadnienie

[J oswiaoczamy, że jesteśmy podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach,
wymienionym w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ę Oświadczmy, że formulaz zmian został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
]ub, w pzypadku upoważnienia/pełnomocnictwa, podpisany przez osobę wymienioną
w upoważnieniu
[f oswiaOczamy, że nie jesteśmy fundacją założoną przez pańię polityczną (DOTYCZY
FUNDACJl)

osoby zgłaszĄącej uwagi w

1.

2.

data, imię i nazwisko
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organizacji


