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RoczNY PRoGRAM wsPlŁPRACY NA RoK 2020
GMINY PAPROTNIA

z oRGANIZACJAMI PoZARzĄDowYMI oRAZ PoDMIoTAMI' o KTÓRYCH MowA w
ART. 3 UsT. 3 UsTAwY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003ľ. o DzI^ŁALNoŚcI PożYTKU

PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Postanowĺenia ogólne
$1.

1. Pľogľam okľeśla cele, pľiorytetowe zadaniapubliczne, zasady i formy współpľacy, sposób realizacji
progľamu i planowane śľodki publiczne Gminy Papľotnia na rca|izację zadaÍl'. opľócz tego
progľamu zawieru sposób oceny rca|izacji pľogľamu, sposób twoľzenia progľamu i pľzebiegu
konsultacji, atakże tľyb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowanía
ofert w otwaľtych konkuľsach ofeľt.

Ż, Ilekľoć w niniejszym pÍogramíe jest mowa o:

1) ustawie - ľozumie się przez to ustawę z dnia24 kwietnia 2003 ľoku o dzíałalności pożytku
publicznego í wolontaľiacie

2) oryanizacjach - ľozumie się przez to organizaĄe pozarządowe onaz podmioty o któľych
mowa w aľt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ľoku o dzĺałalności pożytku
publicznego i wolontaľiacie,

3) programie - ľozumie się ptzez to Roczny pľogťaÍn współpľacy Gminy Papľotnía
zorgatlizacjamipozaruądowymi oľaz podmiotami wymienionymi o któľych mowa w aľt. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. o działalności pożýku publicznego i wolontaľiacie
na ľok 2020,

4) konkursíe - rozumie się pľzez to otwaľty konkurs ofeľt, o któľym mowa w aľt. 13, ust. 2
ustawy,

5) gminie _ rozumnie się przez to Gminę Paprotnia
6) utząd - ľozumienie się pľzez toUrząd Gminy Paprotnia

3. obszaľ współpľacy gminy z oľganizacjami pozaľządowymĺ i podmiotami prowadzącyrni
działalnośó pożytku publicznego obejmuje w szczególności stľefę zadań publicznych, o któľych
mowa w aľt. 4 ust. 1 ustawy,

4, Podstawowym krýeľium decydującym o podjęciu współpľacy z oľganizacjamipozarządovĺymi jest
pľowadzenie przęz rue działalności pożytku publicznego na teľenie Gminy lub na rzecz jej
mieszkańców'

CeI glówny i cele szczególowe pľogľamu
$2.

Celem głównym współpracy Gminy Papľotnia z organizacjarni pozarządowymi jest podníesienie
efektywności i skuteczności działań tych oľganizacjio zapewnienie im ľównych szans w ľealizacji zadaŕĺ
publicznych, objęcie współpľacą jak największych obszarów aktywności obywatelskiej, popľawa, jakości
Ży cia mieszkańców gminy.

Natomiast celre szczegółowe to:
1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poptzez aktywizację społeczności lokalnej,
2, Uzupełnianie działaŕĺjednostki samoľządowej w zakľesie, w jakim nie jest w stanie ľealizować tych

zadan ptzez własne stľuktuľy,
3. odciążenie sektoľa publicznego w ľealizacji niektóľych zađańo

4. Zwiększenie udziału mieszkańców w ľozwiązywaniu lokalnych pľoblemów,
5. Baľdziej efektywne zaruądzaníe społecznościamí lokalnymi, dzięki dobľemu ľozpoznaniu ich

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

wspólnotę lokalną, regionalną, jej tradycję oraz kultuľę,
7 . Pľowadzenie nowatoľskich i baľdziej efektywnych działan na rzecz míeszkańców,



Zasady wspólpracy
$3.

Współpraca Gminy Papľotnia z otganizacjarĺipozaruądowymi, oľaz innymi podmiotami pľowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywaó się będzie na zasadach:
1) pomocniczości
2) paľtneľstwa
3) suwerenności
4) efektywności
5) uczciwej konkurencj i
6) jawnoścí

Zakľes pľzedmiotowy
$4.

Pľzedmíotem współpľacy Gminy Papľotnia z otganizacjami są głównie zadania okľeślone w ustawie o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczące zadań własnych Gminy o któľych mowa w
aľt.4 ust.1 ustawy

ľ'oľmy wsp,ilpľacy
$s.

l. Współpľaca Gminy z otganizacjami pozarządowymi moŻe mieó chaľakteľ finansowy oÍaz
pozaÍinansowy.

2. Współpľaca o chaľakterze Íinansowym dotyczy:
I) zlecanie organizacjom pozarąđowym oraz podmiotom wymienionym w aľt.3 ust.3 ustawy

realizacji zadłń publicznych na zasadach okľeślonych w ustawie, w ľamach oľganĺzowanych
otwaľtych konkuľsów ofeľt:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowaníe ich

realizacji
b) wspieľanie zadan publicznych wtaz z udzieleníem dotacji na doÍinasowanie dotacji na

finansowanie ich ľealízaoj i.
2) z\ecaľrieĺea|izacjizadan publicznych z pominięciem otwaľtego konkursu oťeľt zgodnie z pľzepisami

okľeślonymí w aľt. 19a ustawy.
3. PozaÍinansowe foľmy współpľacy Gminy Papľotnia z organizacjami pozaľządowymi i ínnymi
podmiotami pľowadzącymi działalnośó pożytku publicznego polegaj ącąr|a i

1) twoľzenie wspólnych zespołów o chaľakteľze doradczym ĺ inĺojatywnym'
Ż) wzajemne informowanie się o planowanych kieľunkach dzíałalności poptzez publikację ważnych

inťoľmacji na stronach inteľnetowych Gminy Papľotnia, tablicach ogłoszeń,
3) konsultacje zoľganizacjamípozaruądowymi i innymi podmiotami pľojektów aktów noľmatywnych

w dziędzin ach doĘczących dziďalności statutowej ilw podmiotów
4) inne formy wspaľcia np. otwaľte spotkania pomiędzy oľganizacjami a pľzedstawicielami

samoľządu, udostępnianie lokali gminnych, uŻ,y czanie spĺzętu,

Prĺorytetowe zadania publĺczne
$6.

W ľoku 2020 przvimuje się następujące pľĺolytetowe zadania publĺczne, w zakľesĺe:
1. wspíeľanie i upowszechnianie kultuľy ťĺzycznej,
2, podttzynywanie i upowszechnianie tľadycji naľodowejo pielęgnowania polskości orazľozwoju

świadomo ścí naľo dowej, obywatelskiej i kulturowej,
3, pľzec i wd ziałania uzaleŻnieniom i p ato lo g í om spo łecznym.

okľes ľealĺzacji pľogľamu
$7.

Gmina Paprotnĺa ľealizuje zadania publiczne we współpracy z podmíotami pľowadzącymi działalnośó
poŻytku publicznego na podstawie rocznego pľogľamu współpracy. Działania te obejmują rok
kalendarzowy 202A.



Sposób realizacji pľogľamu
$8.

Podmiotami ľealizującymi progľam są :

1) Rada Gminy w Paprotni w zakresie kľeowania kierunków współpľacy grniny z otganizacjami oľaz
okľeślenia wysokości śľodków ptzeznaczonych na doťtnansowanie zadań realizowanych ptzez
oľganizacje

2) wójt Gminy Paprotnia w zakľesie realizacji ľocznego pľo$amu współpľacy jako oľgan
wykonawczY, ä w szczególności popľzez:

a) ogłaszanie otwaľtych konkuľsów ofeľt na rcalizację zaduŕl publicznych Gminy Paprotnia
oľaz powoływanie komisj i konkursowych

b) wybieľanie najkorzystniejszych ofert realizacji zadaÍĺ publicznych na podstawie
ľekomendacj i Komisj i Konkursowej

3) oľganiz acje pozarządowe w zakľesie odpowíadaj ącym działaniom gminy.

Wysokość środków pvleznĐc?,onych na ľealĺzację pľogramu
$e.

W ľoku 2020 narealizację zadańpublicznych objętych níniejszym programem planuje się przeznaczyć, w
budżecie gminy kwotę w wysokości 4 500zł

Sposób oceny ľealĺzacjí pľogľamu
$ 10.

l. ocenę realizacji pľogľamu dokonuje Wójt na podstawie spľawozdań składanych pÍzez otgaiizacje z
wykonywan y ch ptzez nie zadai obj ętych umowami na udzielenie dotacj i'

2. wójt Gminy Paprotnia ptzedłoży Radzie Gmíny Papľotnia w teľminie do dnia 31 maja 2020 ľoku
spľawozdanie zrealizacji pľogramuoraz opublikuje jego tľeśó w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sposób twonenĺa pľogramu oraz przebieg konsultacji
$ 11.

1. Pľogľam współpracy na rok 2020 powstď' nabazię pľogľamu współpľacy na20|9 tok otaz w opaľciu o
doświadczenia jego realizacji w latach ubiegłych.

2. Konsultacje Pľogramu przebiegały w następujący sposób:
1) zamieszczenie w Biuletynie Infoľmacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

infoľmacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Progľamu,
2) zamieszczenie na stronie inteľnetowej Uľzędu pľojektu progľamu í foľmulaľza uwag'
3) analizauwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.

Tľyb powoływanĺa i zasady dzĺalanĺa komisjĺ konkuľsowych do opĺniowanĺa ofert w otwaľtych
konkuľsach ofert.

$ 12.
l. wójt Gminy w dľodze zarządzeniapowołuje skład osobowy komísji
2. P ľ acami komisj i kíeruj e j ej pľzewodnic zący, wyłoniony pĺ zez komisj ę,
3. Komisja obľaduje na posiedzeniach zamkniętych, bezudziału ofeľentów,
4. Z posiedzenia Komisji spoľządza się protokół, któľy podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie

komisji obecni na posiedzeniu,
5, Zauczestnictwo w pracach Komisji jej członkowię nie otľzymują wynagrodzenia,
6. Pľzewodniczący Komisji pľzedstawia Wójtowi opinię w spľawie złożonych ofeľt.
7. Ostateczną decyzję o ptzyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Papľotnia.
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