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RocZNY PRoGRAM WSPÓŁPRACY NA RoK 2020
GMINY PAPROTNIA

Z ORGANIZACJAMIPDZARLĄDoWYMI oRAZ PoDMIoTAMI' o KTÓRYCH MowA w
ART. 3 UsT. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. o DZIAŁALNoŚü PoŻYTKU

PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Postanowĺenia ogólne
s1.

1. Pľogľam określa cele, priorytetowe zadania publiczne, zasady i foľmy współpracy, sposób
realizacji progľamu i planowane śľodki publiczne Gminy Papľotnia ĺarealizaĄę zadań. oprőcz
tego progľamu zawiqa sposób oceny realizacji progľamu' sposób twoľzenia progľamu i przebiegu
konsultacji, atakŻe tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofeľt w otwartych konkuľsach ofeľt.

2. Ilekľoó w niniejszym pľogľamie jest mowa o:

1) ustawie _ ľozumie síę przez to ustawę z dnia}  kwietnia2}}3 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontaľiacie

2) otgarizacjach _ rozumie się ptzez to otganizacje pozatządowe oľaz podmioty o któľych
mowa w aľt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwíętnia 2003 ľoku o dziďalności pożytku
publicznego i wolontaľiacie,

3) pľogľamie - ľozumie się przez to Roczny pľogram współpracy Gminy Papľotnia
z organizacjamípozaruądowymi oraz podmiotami wymienionymi o których mowa w aľt. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontaľiacie na rok2020'

4) konkursie _ ľozumie się przez to otwaľty konkuľs ofeľt, o którym mowa w aľt. 13, ust. 2
tlstawY,

5) gminie - rozumnie się ptzez to Gminę Paprotnia
6) urząd - rozumienie síę pľzeztoUtząd Gmíny Paprotnia

3. obszaľ współpľacy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pľowadzącymi
działa|nośó pożytku publicznego obejmuje w szczegolności strefę zadań publicznych, o których
mowa w aľt. 4 ust. l ustawy.

4. Podstawowym kryteľium decydującym o podjęciu współpľacy z organizacjami pozarządov,rymi
jest prowadzęnie przez ĺie działalności pożýku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców.

Cel główny i cele szczegółowe pľogľamu
$2.

Celem głównym współpracy Gminy Papľotnia z organizacjami pozarządovłymi jest podniesienie
efektywności i skuteczności działań tych oľganizacji, zapewnienie im równych szans w realizacji zadan
publicznych, objęcie współpracą jak największych obszaľów aktywności obywatelskiej, poprawa, jakości
Ży cia mieszkańców gminy.

Natomiast cele szczegółowe to:
1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poptzęzaktywizację społeczności lokalnej,
2, Uzupełnianíe działaijednostki samoľządowej w zakľesie, w jakim nie jest w stanie realĺzować

ty ch zadań ptzez własne struktury,
3. odciążenie sektoľa publicznego w rcalizacji niektóľychzadaĺ,
4, Zwiększenie udziału mieszkańców w tozwięywaniu lokalnych problemów,
5. Baľdziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobľemu rozpoznaniu ich

potrzeb,
6. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie swoje otoczenie

wspólnotę lokalną, ľegionalną, jej tradycj ę oÍaz kulturę,
7. Prowadzenie nowatorskich ibardziej efektywnych działańnarzecz mieszkańców,



Zasady współpracy
s3.

Współpraca Gminy Papľotnia zorganizacjamipozarządowymi, oľaz innymi podmiotami pľowadzącymi
działalnośó pożytku publicznego odbywaó się będzie nazasadach:
1) pomocniczości
2) paľtneľstwa
3) suwerenności
4) efektywności
5) uczciwej konkurencji
6) jawności

Zakľes przedmiotowy
s4.

Przedmiotem współpľacy Gminy Paprotnia zorganizacjami są głównie zadania okľeślone w ustawie o
đzĺałalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczące zadaÍl, własnych Gminy o których mowa w
aľt. 4 ust.l ustawy

ľ'oľmy współpracy
ss.

1. Współpraca Gminy z organizacjarrli pozarządowymi może mieó chaľakter finansowy oraz
pozafinansowy.

2. Współpracao charukterze finansowym dotyczy:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w aľt.3 ust.3 ustawy

realizacji zadań publicznych na zasadach okĺeślonych w ustawie' w ramach oľganizowanych
otwaľtych konkuľsów ofert:
a) powieľzenie wykonania zadah publicznych wtaz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji
b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie dotacji na

Íinansowanie ich r ealĺzacji.
2) zlecanie realizacji zadan publicznych z pominięciem otwaľtego konkuľsu ofert zgodnie z

przepisami okĺeŚlonymi w aľt. 19a ustawy.
3. Pozafinansowe foľmy współpracy Gminy Papľotnia z otganlzacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzą cy mi działalno śó pożýku publiczne go pole gaj ąc ą ÍIa I

1) tworzenie wspólnych zespołów o chaľakteľze dorudczym i inicjatywnym'
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach đzíałďności poprzez publikację włŻĺych

infoľmacji na stľonach internetowych Gminy Papľotnia, tablicach ogłoszeń,
3) konsultacje z otganizacjami pozarządovĺymi i innymi podmiotami pľojektów aktów

noľmatywnych w dziedziĺach dotyczących dzĺałalności statutowej w/w podmiotów
4) inne foľmy wsparcia np. otwaľte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami

samoľządu, udo stępnianie lokali gminnych, uŻy czanie sprzętu,

Prĺorytetowe zadania publĺczne
s6.

W ľoku 2020 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publĺczneo w zakľesĺe:
1. wspieranie i upowszechnianie kultuľy ťtzyczĺej,
2. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3 . przec iw działania uzaleŻnieni om i p ato 1o gi om sp ołecznym.

Okres ľealĺzacjĺ pľogramu
s7.

Gmina Paprotnia realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami pľowadzącymi działalnośó
pożytku publicznego Ia podstawie rocznego progľamu współpracy. DzíaŁania te obejmują rok
kalendarzowy 2020.



Sposób realĺzacjĺ pľogramu
s8.

Podmiotami realizującymi pľogľam są :

1) Rada Gminy w Paprotni w zakľesie kľeowania kieľunków współpľacy gminy z orgaĺizacjami oruz

określenia wysokości śľodków przęznaczonych na dofinansowanie zadaÍĺ realizowanych przez

organizaqe
2) Wójt Gminy Paprotnia w zakľesie realizacji rocznego pľogramu współpracy jako oľgan

wykonawc Zy, a w szczegolności popĺzez:
a) ogłaszaĺie otwaľtych konkursów ofęľt na rcalizaĄę zadah publicznych Gminy Paprotnia

oľaz powoływanie komisj i konkursowych
b) wybieranie najkoľzystniejszych ofeľt realizacji zadań publicznych na podstawie

rekomendacj i Komisj i Konkuľsowej
3 ) or ganizacj e pozaruądowe w zakľesie odpowi adaj ącym działaniom gminy.

Wysokość śľodków przeznaczonych na realizację progľamu
$e.

W ľoku 2020 narcalizację zadaŕĺpublicznych objętych niniejszym progľamem planuje się przeznaczyi w
budżecie gminy kwotę w wysokości 4 500zf,

Sposób oceny realĺzacjĺ progľamu
s 10.

1. ocenę rcalizacji progľamu dokonuje Wójt na podstawie sprawozdań składanych przez otganizacje z
wykonywan y ch ptzez nie zadaÍĺ obj ętych umowami na udzielenie dotacj i.

2. Wójt Gminy Paprotnia ptzeđłoży Radzie Gminy Papľotnia w teľminie do dnia 3I maja 2020 ľoku

sprawozdanĺe zrealizacji progľamľ otaz opublikuje jego tľeśó w Biuletynie Infoľmacji Publicznej.

Sposób fwoľzenia programu oraz przebieg konsultacji
s 11.

1 . Pľogľam współpľacy na ľok 2020 pows tał na bazie pľogľamu współpracy na 20 1 9 ľok oraz w opaľciu o

doświadczenia jego rcalizacji w latach ubiegłych.
2. Konsultacje Pľogľamu pľzebiegały w następujący sposób:

1) zamieszczęnie w Biuletynie Infoľmacji PublicznĄ oraz na tablicy ogłoszeń Uľzędu Gminy
infoľmacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Progľamu,

2) zamieszczęníe na stronie intęrnetowej Uľzędu pľojektu progľamu i formularza uwag'
3) analizauwag i wniosków zýoszonych podczas konsultacji.

Tryb powoływania i zasady dzĺałania komĺsjĺ konkursowych do opinĺowania ofeľt w otwaľtych
konkursach ofeľt.

$ 12.

1. Wójt Gminy w dľodze zarządzenia powołuje skład osobowy komisji
2. Pracani komisj i kieruj e j ej przewodni czący, wyłoniony ptzez komisj ę,
3. Komisja obľaduje na posiedzeniach zamkniętych,bez udziału oferentów,
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się pľotokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie

komisji obecni na posiedzeniu,
5. Zauczestnictwo w pľacach Komisji jej członkowie nie ottzymują wynagľodzenia,
6. Pľzewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi opinię w sprawie złoŻonychofert.
7. ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Papľotnia.

ny




