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RoCZNY PRoGRAM wsPiŁPRACY NA RoK 2021
GMINY PAPROTNIA

Z oRGANIZACJAMIP0LARZĄDoWYMI oRAZ PoDMIoTAMI, o KToRYCH MowA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 R.

DDaIAŁALNoŚCI PoŻYTKU PUBLICZNEGo I o woLoNTARIAcIE

Postanowienia ogĺílne
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1. Pľogram okľeśla cele, prioľytetowe zadania publiczne, zasady i foľmy współpľacy, sposób realizacji
pľogramu i planowane środki publiczne Gminy Papľotnia narea|izację zadań. oprócz tego pľogramu
zawięra sposób oceny rcalizaqí progľamu' sposób tworzenia programu i pľzebiegu konsultacji,
atakŻe tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeľt
w otwartych konkursach ofeľt.

2. Ilekľoó w niniejszym progľamie jest mowa o:

l) ustawie - rozumie się przez to ustawę z đnia 24 kwietnia 2003 ľoku o dziďalności pożytku
publicznego i wolontaľiacie,

2) organizacjach _ ľozumie się przezto organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Ż4 kvłietnia 2003 ľoku o działalności pożytku publicznego
i wolontaľiacie,

3) pľogramie _ rozumie się przez to Roczny progľam współpľacy Gminy Paprotnia z organizacjami
pozarządovłymi oraz podmiotami o których mowa w aľt. 3 ust. 3 ustawy z dniaZ4 kwietnia2}l3
ľoku o działalności pożýku publicznego i wolontariacie na rok 202l,

4) konkuľsie _ rozumie się przez to otwaľty konkuľs ofert, o któľych mowa w aľt. 13' ust. 2 ustawy,
5) gminie _ rozumie się przez to Gminę Paprotnia'
6) utząd _ ľozumie sięprzeztoUtząd Gminy Paprotnia.

3. obszaľ współpracy gminy z orgatizacjami pozarządowymi i podmiotami pľowadzącymi działalnośó
pożýku publicznego obejmuje w szczegőlności strefę zađan publicznych, o których mowa w arÍ. 4
ust. I ustawy.

4. Podstawowym kĺyterium decydującym o podjęciu współpÍacy z otganizacjami pozarządowymi jest
prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na teľenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców.

Cel głĺówny i cele szczegółowe pľogľamu
s2

Celęm głównym współpľacy Gminy Papľotnia z organizacjami pozarządovłymi jest podniesienie
efektywności i skuteczności działań tych organizacjĹ zapewnienie im równych szans w ľealizacji zađaÍl
publicznych, objęcie współpľacą jak największych obszaľów aktywności obywatelskiej, poprawa
j akości Ży cia mieszkańców gminy.

Natomiast cele szczegółowe to:

1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
2. Uzupełnianię dzíałań jednostki samorządowej w zakľesie, w jakim nie jest w stanie rcalizowaó

ty ch zađaÍĺ pÍzez własne struktuľy,
3. odciążenię sektoľa publicznego w realizacji niektórychzadan,
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5. Bardziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobremu rozpoznaniu ich

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

wspólnotę lokalną, regionalną, jej tľadycj ę oraz kulturę,
7.Prcwadzenie nowatoľskich ibardziej efektywnych działańnarzecz mieszkańców.
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Zasady wspĺółpracy
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Współpľaca Gminy Paprotnia z otgaĺizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami pľowadzącymi
działalnośó pożytku publicznego odbywaó się będzie ĺazasadach:
l) pomocniczości
2) partnerstwa
3) suwerenności
4) efektywności
5) uczciwej konkuľencji
6) jawności

Zakres przedmĺotowy
$4

Pľzedmiotem współpracy Gminy Papľotnia z otganizacjami są głównie zadania okľeślone w ustawie
o działalĺości pożýku publicznego i wolontaľiacie, dotyczące zadaÍĺ własnych Gminy, o których mowa
w aľt. 4 ust. 1 ustawy.

F'oľmy współpľacy
ss

1. Współpľaca Gminy z organizacjami pozarządowymí moŻe mieó chaľakteľ ťtnansowy
i pozafinansowy.

2. Współpľaca o chaľakterze finansowym dotyczy:
1) zlecania organizacjom pozaruądowym oľaz podmiotom wymienionym w aľt. 3 ust 3 ustawy

rcalizacji zadan publicznych ĺa zasadach okľeślonych w ustawie, w ramach organizowanych
otwartych konkuľsów ofert:
a) powierzenia wykonania zadaÍĺ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich ľealizacji
b) wspieľania zaduh publicznych vtaz z udzíe\eniem dotacji na doÍinansowanie dotacji na

fi nansowanie ich r ealizacji,
2) zlecania reaIizacji zađaŕĺ publicznych z pominięciem otwaľtego konkursu ofeľt zgodnie

zprzepisaĺli okĺeślonymi w art. 19a ustawy.
3. Pozafinansowe foľmy współpracy Gminy Paprotnia z organizacjami pozarządovłymi i innymi

podmiotami pľowadzącymi działalnośi pożytku publicznego polegaj ącą na:

l) tworzeniu wspólnych zespołów o chaľakterze doradczymí inicjatywnym,
2) wzajemnym informowaniu się o planowanych kieľunkach działalności poprzez publikację

ważnych infoľmacji na stronach inteľnetowych Gminy Papľotnia, tablicach ogłoszeń
3) konsultacj ach z organizacjami pozarząđowymi i innymi podmiotami projektów aktów

noľmatywnych w dziędzinachdotyczącychdziałalności statutowej ilw podmiotów,
4) innych formach wspaľcia np. otwaľtych spotkaniach pomiędzy organizacjami,

a przedstawicielami samorządu, udostępnianiu lokali gminnych, użyczaniu spľzętu.

Priorytetowe zadanĺa publiczne
s6

W ľoku 202I przyjmuje się następujące pľiorytetowe zadaniapubliczne, w zakľesie:
l. wspieľania i upowszechniania kultuľy ťlzycznĄ,
2, podttzymywania i upowszechniania tľadycji naľodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kultuľowej,
3 . przec i wd ziałania uzaleŻĺieniom i pato lo giom społe cznym.

Okres ľealĺzacjĺ pľogľamu
s7

Gmina Paprotnia ľealizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalnośó
pożytku publicznego na podstawie rocznego progľamu współpľacy. Dzíałania te obejmują ľok
kalendaľzowy 202I.
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Sposób realizacji pľogľamu
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Podmiotam i reaIizującymi pľo gľam są :

l) Rada Gminy w Paprotni w zakľesie kľeowania kieľunków współpracy gminy z organizacjami
oraz okľeślenia wysokości śľodków ptzeznaczonych na dofinansowarie zadań realizowanych
przęz otganizaqe

2) wójt Gminy Papľotnia w zak<resie realizacji rocznego progľamu współpľacy jako organ
wykonawc zy, a w szczególno ścí poprzez:
a) ogłaszanie otwaľtych konkursów ofeľt na realizację zadaí publicznych Gminy Papľotnia

oraz powoływanie komisj i konkuľsowych
b) wybieľanie najkorzystniejszych ofeľt realizacji zadaŕĺ publicznych na podstawie

ľekomendacji Komisji Konkursowej
3) organizacje pozarządowe w zakľesie odpowiadającym działaniom gminy.

Wysokość śľodków przeznaczanych na ľealĺzację programu
se

W ľoku 202I narealizację zađań publicznych objętych niniejszym pľogramem planuje síę przeznaczyi
w budżecie gminy kwotę w wysokoścí 4 500 z].

Sposĺób oceny ľealĺzacjĺ programu
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1. ocenę rcalizacji progľamu dokonuje Wójt na podstawie spľawozdań składanych ptzez orgaĺizacje
z wykonywanych przęznie zadań objętych umowami na udzielenie dotacji.

2. wójt Gminy Papľotnia przeđłoŻy Radzie Gminy Papľotnia w teľminie do dnia 31 maja 20Żl roku
sprawozdanie zrca|izacji pľogramu oľaz opublikuje jego tľeść w Biuletynie Infoľmacji Publicznej.

Sposób twoľzenia pľogľamu oraz przebieg konsultacji
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1. Pľogľam współpracy na rok 2021 powstał na bazie pľogľamu współpracy na2020 rok oraz w opaľciu
o doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych.

2. Konsultacje Progľamu pľzebiegały w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Infoľmacji Publicznej oraz Ia tablicy ogłoszeń Uľzędu Gminy

infoľmacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Pľogľamu,
2) zamieszczęnie na stronie inteľnetowej Uľzędu pľojektu programu i foľmulaľza uwag'
3) anaLiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.

Tryb powoływanĺa ĺ zasady dzĺałanĺa komĺsji konkursowych do opĺniowanĺa ofeľt w otwaľtych
konkuľsach ofeľt

$12
1. wójt Gminy w drodze zaruądzenia powołuje skład osobowy komisji,
2. P tacami komisj i kieľuj e j ej przewo dniczący, wyłoniony przez komisj ę,
3 . Komisj a obľaduj e na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów,
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się pľotokół, któľy podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie
komisji obecni na posiedzeniu,
5. Zauczestnictwo w pľacach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagľodzenia,
6. Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi opinię w sprawie złoŻoĺych ofeľt,
7 . ostateczną đecyzję o pÍzyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Paprotnia.


