
ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Programu współpracy Gminy Bestwina  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2022r, 

poz. 559 ze zm.) w nawiązaniu do § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLIV/310/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 

22 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 230, poz.3347).

z a r z ą d z a m :

§ 1. 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.   

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami 

pozarządowymi konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.   

2. Celem konsultacji  jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej                                    

i pozafinansowej przez samorząd gminy Bestwina w zakresie pożytku publicznego w 2023 roku.

3. Przedmiotem konsultacji jest  rozpoznanie stanowiska organizacji  pozarządowych w sprawie projektu 

uchwały dotyczącej Programu współpracy  Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do 
dnia 16 sierpnia 2022r.

5. Obszar współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania własne gminy 

mieszczące się w katalogu zadań, określonych w ustawie.

6. Konsultacje będą miały formę umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina 

oraz na tablicy ogłoszeń w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały.

7. Treść projektu uchwały ws Program współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2023, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

8. Wzór formularza zgłaszania opinii, o którym, mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.

9. Treść informacji o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

10. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie 

Gminy Bestwina.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Promocji.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bestwinie oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bestwina

mgr Artur Beniowski
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Projekt z dnia 02.08.2022r. 
 
  

UCHWAŁA Nr……………. 
RADY GMINY BESTWINA  
z dnia ………………… 

 
w sprawie przyj�cia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 

pozarz�dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym ( j. t.  

Dz. U. z 2022r, poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalno�ci 
po�ytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. 2022r, poz. 1327 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji zgodnie z uchwał� Nr XLIV/310/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 wrze�nia 2010r. 
 

RADA GMINY BESTWINA 
uchwala: 

 
§ 1 

Program  współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Bestwina. 

 
§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bestwina oraz na tablicy 
ogłosze� Urz�du Gminy w Bestwinie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 2 sierpnia 2022 r.
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Uzasadnienie 
 

 Stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalno�ci po�ytku publicznego 
i o wolontariacie organ stanowi�cy jednostki samorz�du terytorialnego zobowi�zany jest do uchwalenia, 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w/w ustawie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzaj�cego okres obowi�zywania programu. 
Projekt programu przed jego uchwaleniem podlegał konsultacjom w oparciu o uchwał� Nr XLIV/310/10 
Rady Gminy Bestwina z dnia 22 wrze�nia 2010 roku w sprawie okre�lenia sposobu konsultowania z 
rad� działalno�ci po�ytku publicznego lub organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy.  

Konsultacje, o których mowa przeprowadzono na podstawie Zarz�dzenia nr …………….  Wójta 
Gminy Bestwina z dnia ……………. roku w terminie od dnia ………. roku do ………….. roku poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Urz�du Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy 
informacyjnej Urz�du, projektu Programu wraz z formularzem zgłaszania opinii. W wyznaczonym 
terminie konsultacji, ……………………………….  

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarz�dowymi na 2023 rok powstał na bazie 
Programu współpracy na 2022 rok, i b�dzie finansowany w ramach bud�etu Gminy na 2023 rok. 
Wysoko�� �rodków planowanych na realizacj� programu w roku 2023 b�dzie wynosiła nie mniej ni�  
250 000,00 zł.  
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Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarz�dowymi  oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2023. – Projekt z dnia 02.08.2022 
 

 

Rozdział I.  
Postanowienia ogólne 

1. Podstaw� uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Bestwina z Organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego jest art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie. 

2. Ilekro� w Programie jest mowa o: 
a. „Ustawie” – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci 

po�ytku publicznego i o wolontariacie  ( j. t.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), 
b. „Organizacjach pozarz�dowych” - nale�y przez to rozumie� organizacje pozarz�dowe i inne 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 
c.  Konkursie – nale�y przez to rozumie� otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 

art.13 ustawy,  
d. Gminie – nale�y przez to rozumie� Gmin� Bestwina, 
e. Dotacji – nale�y przez to rozumie� dotacj� w rozumieniu art. 127 ust. 1  pkt 1 lit. e oraz art. 

221 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t.  Dz. U. z 2021r,  poz. 305 
ze zm.). 
 

Rozdział II.  
Cel główny oraz cele szczegółowe programu 

1. Celem głównym Programu jest wł�czenie sektora pozarz�dowego w realizacj� zada� 
priorytetowych gminy Bestwina na rzecz społeczno�ci lokalnej oraz budowanie partnerstwa mi�dzy 
samorz�dem gminnym a organizacjami.  

2. Cele szczegółowe programu to: 
a. zaspokajanie potrzeb społeczno�ci lokalnej poprzez wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarz�dowych, 
b. zwi�kszenie skuteczno�ci i efektywno�ci działa� zwi�zanych z realizacj� zada� publicznych, 
c. wzrost  znaczenia organizacji w rozwi�zywaniu problemów lokalnych, 
d. Wspieranie ekonomii społecznej oraz budowanie partnerstw w zakresie realizacji zada� 

publicznych, instytucji publicznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej.   
 

Rozdział III.  
Zasady współpracy 

Współpraca gminy z podmiotami programu odbywa si� na zasadach: 

1. pomocniczo�ci – gmina powierza organizacj� pozarz�dowym realizacj� zada� własnych, 
a organizacje pozarz�dowe zapewniaj� ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i 
terminowy; 

2. suwerenno�ci stron – władze gminy i organizacje pozarz�dowe nie narzucaj� sobie 
nawzajem zada�, szanuj� swoj� autonomi�, mog� natomiast zgłasza� wzajemne propozycje i 
deklaracje, oraz gotowo�� wysłuchania propozycji drugiej strony; 

3. partnerstwa – współpraca mi�dzy władzami gminy i organizacjami pozarz�dowymi oparta jest 
na obopólnych korzy�ciach, woli i ch�ci wzajemnych działa�, współdziałaniu na rzecz 
rozwi�zywania lokalnych problemów; 

4. efektywno�ci – gmina udziela pomocy organizacjom pozarz�dowym w celu prowadzenia 
bardziej efektywnych działa�. Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarz�dowym zada� 
publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania �rodków 
publicznych; 

5. uczciwej konkurencji – zarówno władze gminy, jak i organizacje pozarz�dowe w trakcie 
udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych �rodków publicznych działaj� zgodnie z 
prawem i dobrymi obyczajami; 

6. jawno�ci – procedury post�powania przy realizacji zada� publicznych przez organizacje 
pozarz�dowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonywania zada� s� jawne. 
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Rozdział IV.  
Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarz�dowymi jest: 
 

a. realizacja zada� publicznych okre�lonych w art. 4 ustawy w zakresie odpowiadaj�cym 
zadaniom wymienionym w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym 
(j. t. Dz. U. z 2022r poz. 559 ze zm.), 

b. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz�cych działalno�ci 
statutowej organizacji pozarz�dowych.  

Rozdział V.  
Formy współpracy 

1. Współdziałanie gminy z organizacjami pozarz�dowymi obejmuje współprac� o charakterze: 
 

a. pozafinansowym, 
b. finansowym.  

 
2. Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarz�dowymi, opiera� si� b�dzie na: 
 

a. wzajemnym informowaniu si� o planowanych kierunkach działalno�ci, 
b. podejmowaniu wspólnych działa� na rzecz diagnozowania problemów społecznych 

mieszka�ców, 
c. konsultowaniu z organizacjami pozarz�dowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz�cych działalno�ci statutowej tych 
organizacji, 

d. publikowaniu informacji, wa�nych dla organizacji pozarz�dowych, na stronach internetowych 
Gminy Bestwina, 

e. informowaniu organizacji pozarz�dowych o mo�liwo�ciach pozyskiwania �rodków finansowych 
z ró�nych �ródeł, 

f. pomocy merytorycznej organizacjom pozarz�dowym z zakresu realizowanych zada� zleconych 
z obszarów obj�tych programem współpracy.      

g. Promowanie idei przedsi�biorczo�ci społecznej i ekonomii społecznej w�ród organizacji 
pozarz�dowych i mieszka�ców. 

 
3. Współpraca finansowa obejmowa� b�dzie zlecanie organizacjom pozarz�dowym i 

przedsi�biorstwom społecznym  realizacji zada� publicznych na zasadach okre�lonych w ustawie, 
które mog� mie� formy: 
a. powierzenia wykonania zada� publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji, lub   
b. wspierania wykonania zada� publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 

Rozdział VI.  
Priorytetowe zadania publiczne 

Do priorytetowych zada� publicznych  na rok 2023 nale��: 
 
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a. prowadzenie zaj�� treningowych, 
b. udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, 
c. bie��ce utrzymanie bazy sportowej zwi�zanej z realizacj� zadania publicznego, 
d. organizacja zaj��, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. 
 

2.        W zakresie działalno�ci na rzecz dzieci i młodzie�y, w tym wypoczynku dzieci i młodzie�y: 
a. organizacja półkolonii, kolonii, rajdów, wycieczek, obozów, warsztatów dla dzieci w 

czasie wakacji letnich i ferii zimowych oraz w okresie dni wolnych od nauki szkolnej,    
b. działanie na rzecz integracji i zwi�kszania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

�yciu społecznym poprzez organizowanie integracyjnych zaj�� oraz imprez turystyczno 
– sportowych i rekreacyjnych. 
 

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
a. edukacja artystyczna i działania aktywizuj�ce mieszka�ców poprzez organizowanie 

wycieczek edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzie�y.  
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Rozdział VII.  
Okres realizacji programu 

Postanowienia Programu obowi�zuj� od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 
         

Rozdział VIII.  
Sposób realizacji programu 

1. Zlecanie realizacji zada� publicznych gminy organizacjom pozarz�dowym obejmuje w 
pierwszej kolejno�ci te zadania, które  Program okre�la, jako zadania priorytetowe i odbywa 
si� po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.   

 
2.  Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Wójta i przeprowadzany w oparciu o przepisy 

ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, �e przepisy odr�bne 
przewiduj� inny tryb zlecania lub dane zadanie mo�na zrealizowa� efektywniej w inny sposób 
okre�lony w przepisach odr�bnych.  

 
3.  Na wniosek organizacji pozarz�dowej, Wójt mo�e jej zleci� realizacj� zadania publicznego o 

charakterze lokalnym lub regionalnym z pomini�ciem otwartego konkursu ofert na zasadach i 
w trybie okre�lonym w art. 19a ustawy.  

 
4.  Wnioski składane poza procedur� konkursow�, powinny spełnia� wszystkie wymogi formalne 

przewidziane w ustawie i niniejszym Programie. 
 

5.  Wnioski, uwagi i propozycje dotycz�ce realizacji Programu mog� by� zgłaszane przez 
organizacje pozarz�dowe Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.  

 

Rozdział IX.  
Wysoko�� �rodków planowanych na realizacj� programu 

1. Finansowanie zada� zleconych do realizacji organizacjom pozarz�dowym odbywa si� w ramach 
bud�etu Gminy na 2023 rok.  
2. Wysoko�� �rodków planowanych na realizacj� programu w roku 2023 b�dzie wynosiła nie mniej ni�  
250 000,00 zł.  

 
Rozdział X.  

Sposób oceny realizacji Programu 
1. Wójt dokonuje oceny realizacji programu według nast�puj�cych mierników: 
 

a. liczba ogłoszonych otwartych konkursów, 
b. liczba zło�onych ofert o przyznanie dotacji ze �rodków publicznych, 
c. liczba zada� zrealizowanych w ramach Programu, 
d. warto�� udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, 
e. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwi�zane z przyczyn zale�nych od 

organizacji, 
f. liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Rad�, konsultowanych przez 

organizacje.  
 

2. Termin, sposób przedło�enia i publikacji sprawozdania z realizacji programu okre�la ustawa.   

 
Rozdział XI.  

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 
 

1. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarz�dowymi na 2023 rok powstał na bazie 
Programu współpracy na 2022 rok.  

2. Program współpracy tworzony był  w nast�puj�cych etapach:  
a. Przygotowanie projektu Programu w oparciu o propozycje do Programu zgłaszane przez 

organizacje pozarz�dowe, 
b.  Zatwierdzenie projektu  Programu przez Wójta i skierowanie go do konsultacji. 

3. Projekt programu podlegał konsultacjom w oparciu o uchwał� Nr XLIV/310/10 Rady Gminy 
Bestwina z dnia 22 wrze�nia 2010 roku w sprawie okre�lenia sposobu konsultowania z rad� 
działalno�ci po�ytku publicznego lub organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy.  
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4. Konsultacje, o których mowa w pkt. 3, przeprowadzono na podstawie Zarz�dzenia nr ……………  
Wójta Gminy Bestwina z dnia …………….. roku w terminie od dnia …………… roku do …………. 
roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urz�du Gminy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urz�du, projektu Programu wraz z formularzem zgłaszania 
opinii.               W wyznaczonym terminie konsultacji, …………………………….. 

5. Wyniki konsultacji, w postaci protokołu z ich przebiegu, zostały opublikowane na stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urz�du 
Gminy w Bestwinie.  

6. Ostateczna wersja Programu skierowana została na sesj� Rady Gminy celem podj�cia stosownej 
uchwały.  

7. Po uchwaleniu, Program współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023 zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej Urz�du, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy informacyjnej 
Urz�du Gminy w Bestwinie.        

 
Rozdział XII.  

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

 
1. W celu opiniowania  ofert składanych na realizacj� zada� publicznych w ramach ogłaszanych 

konkursów ofert, Wójt powołuje, kieruj�c si� zasad� równego uczestnictwa, komisj� konkursow�, 
zwan� dalej komisj�. 

2. Komisja ma charakter ciała doradczego i jej uprawnienia ograniczaj� si� wył�cznie do  
niewi���cego zaopiniowania zgłoszonych do konkursu ofert. Ocen� formaln� i merytoryczn� ofert 
oraz podj�cie decyzji o udzieleniu zlecenia zadania oraz wysoko�ci dofinansowania podejmuje 
Wójt.     

3. Wskazanie przez organizacje pozarz�dowe osób wchodz�cych w skład komisji, nast�puje poprzez 
podanie do wiadomo�ci publicznej informacji o mo�liwo�ci składania kandydatur przedstawicieli 
organizacji do udziału w pracach komisji konkursowych z okre�leniem terminu składania zgłosze�.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 publikuje si�: 
a) na stronie internetowej Urz�du Gminy Bestwina, 
b) wywiesza na tablicy informacyjnej Urz�du Gminy Bestwina.  

5. Czas składania zgłosze� przedstawicieli organizacji pozarz�dowych do udziału w pracach komisji, 
okre�la w ogłoszeniu Wójt i wynosi co najmniej 7 dni.   

6. Wyboru osób wchodz�cych w skład komisji, spo�ród wskazanych przez organizacje pozarz�dowe 
kandydatur, dokonuje Wójt.  

7. Imienny skład komisji, regulamin działania komisji, okre�la Wójt w formie zarz�dzenia. 
8. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymuj� wynagrodzenia.  
9. Pracami komisji kieruje przewodnicz�cy, który jest powoływany przez Wójta, a w przypadku jego 

nieobecno�ci wyznaczony przez niego członek komisji.  
10. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni�tych, bez udziału oferentów.   
11. Komisja po otrzymaniu ofert zło�onych w otwartym konkursie, w pierwszej kolejno�ci dokonuje 

sprawdzenia ofert pod wzgl�dem formalnym. 
12. W ramach opinii formalnej potwierdza si� spełnienie wymogów formalno – prawnych wobec 

oferenta oraz oferty, okre�lonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy, oraz na 
podstawie kryteriów podanych w ogłoszeniu konkursowym.  

13. Dalszemu procedowaniu podlegaj� tylko oferty spełniaj�ce wymogi, o których mowa w pkt. 12.  
14. Członkowie komisji dokonuj� merytorycznej opinii ofert zło�onych w ramach konkursu, które 

uzyskały pozytywn� ocen� na etapie weryfikacji formalnej w oparciu o ustawowe  kryteria 
merytoryczne. 

15. Komisja, po dokonaniu czynno�ci sprawdzenia ofert, przygotowuje opini� w formie protokołu wraz 
ze wskazaniem propozycji dotycz�cych przyznania �rodków finansowych, któr� przedkłada 
Wójtowi. 

16. Decyzj� o udzieleniu zlecenia zadania oraz wysoko�ci dofinansowania podejmuje Wójt po 
zapoznaniu si� z protokołem komisji opiniuj�cej. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.  

17. Komisja ulega rozwi�zaniu z dniem rozstrzygni�cia lub uniewa�nienia konkursu.  
 
 

Rozdział XIII. 
Postanowienia ko�cowe 

 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maj� przepisy ustawy.  
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 2 sierpnia 2022 r.
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Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami 

pozarz�dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy     

o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022r, poz. 1327 ze zm. ) Wójt Gminy Bestwina zaprasza 

organizacje pozarz�dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, do konsultacji 

projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarz�dowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego             

i o wolontariacie na rok 2023. 

Opracowywany Program b�dzie stanowi� podstaw� współpracy Gminy Bestwina                    

z organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej 

ustawy w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywno�ci po�ytku publicznego.  

Z projektem Programu mo�na zapozna� si� Biuletynie informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urz�du Gminy Bestwina oraz na tablicy ogłosze� w budynku Urz�du Gminy. 

Propozycje i uwagi prosimy zgłasza� od dnia 2 sierpnia 2022r do dnia 16 sierpnia 2022r. 

poprzez przesłanie formularza opinii na adres poczty elektronicznej: sport@bestwina.pl lub 

zło�y� osobi�cie, w siedzibie Urz�du Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pokój nr 2 

(sekretariat). 

Formularz opinii jest dost�pny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej      

i w siedzibie Urz�du Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pok. nr 7.  
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