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Program wspólpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podrniotami
prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 202l.

$ 1'Postanorvienia ogólne

]' Program współpracy Gminy Czermin z organizac1ami pozatządowymi określa ogólne
formy, zasady oraz zakręs współpracy organów samorządowych Gminy Czermin
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na terenię Gminy dŻiałalność
statutową w zaklesie odpowiadającym zadaniom ustawowym Gminy Czermill.
Definiuje on także priorytety zadań, których wykonanię wiąże się z udzieleniem
pomocy publicznej realizuj ąc1m j e organ izacjom '

2' llckroć w niniejszym Proglamiejest mowa o:

a. ustawie _ nalęży przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności
pozytkr"r publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U.z2020t., poz. 1057),

b' uchwale o sporcie należy przez to rozurnieć Uchwałę Nr V/ l91201 1 Rady Gminy
Czemin z dnia 23 lutęgo 201 l roku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadarria własnego Gminy Czermin w zakresie tworzęnia warunkóW
sprzyjaj ących rozwojowi spońu,

c' programie lozumie się przez to Program współpracy Gminy Czerrrrin
' z organlzacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadŃ
poż}tku publicznęgo na rokŻ0ŻI.

c1' orgatrizacjach pozarządowych - naleŻy p ezlo rozumieć organizacje pozarządowe
oraz inne podnioty prowadzące działalność pożytku publicznogo, o których nrowa
w al'l. j ustawy z dDia 2zl kwiętnia 2003 r. o działalności pożytklt publicznego
i wo lontariacie (tj . D z.U . z 2020 r., poz. 1057),

e. dotacji _ należy przez to rozumieó dotację w rozumieniu ustawy z drria 27 sieęnja
2009 r. o finansach publicznych, (tj' Dz.U. z 2019r.,poz. 869 zpóźn. zm')

l'. Gminie - należy przęz to rozumięć Gnrinę Czermin,
g. Urzędzie _ lależy przez to lozumieć UIząd Gminy Czermin,
h' Wójcie _ naleŻy przez to rozumieć Wójta Gminy cuęrmin,
i. Radzie należy przez to rozumieó Radę Gniny Czermin
j. konkursię _ należy ptzęŻ to rozLlmieó otwalty konkurs ofeń' o którym mowa w ań.1 1

ust' 2 ia . 13 usta\łry o działalności pożytku publicznego iwolontariacie'

$ 2.Cele Programu

1 Głównym celem proglamujest Śkutęczne działanie na żecz poprawyjakości zycia
nieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy sanrorządu gninnego
z organizacjami pozar'ządowymi dla podnoszenia efektywności działań
podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych'

2' Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań
poż}łku publicznego w 2021r' jest również włączenie organizacji pozarządowych do
kreowania Ż5 cia spolecznego mieszkalicóu poprzez:
_ umacnianię w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie

i wspólnotę lokalrrą,
- zwiększenie udziału mięszkańców w twolzeniu i realizowaniu polityki lokalnoj,



- \Ąspólną analiZę potrzeb iploblolrróW spolcczności lokalnej.
_ poprawę jakości życia mieszkatioów Glliny.

.l

s 3. Zas{dy }vspólprac)

Realizaoja Programu opiera sję na zasadaolrI
a. pomocniczości powieżanie organizacjon pozarządowyt]l t'ealizacii zadań własnych
b' suwerenności sttol] - zachowanic .]tlll'll.,n ii i nic ingerowl'nie \^ \\śwnętrŻne spEwy

podlniotóW proglamu'
c pattnerstwa oZnacza uczcstnictwo organizacji pozarządo\łJch w lozeznowcniLl

i dcfiniorr'aniu pt oblemó\\' n]ięsŻkańcó\\', olaz rł'ich lozlł'iązywaniu'
d' ei'ektywności osiąganie mozliwle najlepszych cfbktów realizacji Zadali $ ramach

przyznanych środków,
ę. uczciwej konkurencji równe traktowanie Wszystkich podmiotów ubiegających się

o realizację zadania publicznego'
1'' .jarlności 'opiera się la obowiązku informowania orgiurizacji o czynnościach

podejmowanych przez Gminę w zakresie objętyln Progranem.

Q 4. Zikrcs pŹedmiotow}'Programu

obszar współpracy Gminy i organizacji obejmLlję slirę zrrdari plrblicznych,
o któIych I11owa W art.4 ust.1 usta\ł}' w Zakr'esie odpowiadającym za.laniom Gn] il]} '

L]stala 5ię priorytetowe zadania własnę Cniny, które będą zlecane or'ganizacjon
pozarząclowym w 2021 rokrL:

I Uporvszechnianie kultury fizyczne.j isportu
2. W zakreSie porządkLl i bezpicczcństBa publicznego or'az plzecirł'działarria patologiorr'l

spolecznyn1
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej' pielęgnowanic polskości olaz lou\łói

śrłiadon'iości nalodorvej. ob}\łalclskiej i ktlltlu'owej
4. Działania na lzecz osób nicpełnosprawnych
5' Polr]oo spolccznit' rr lytrr potrroc loclzinolll iosobom \\'trudncj sytllacjiż)'ciowcj oraz

\ł}równania szans tych r'odzirr i osób'
Wójt Crnirry na podstawic ułasnego lozeznallia potlzeb ]oka]nych lub na \Ąłliosek or'ganizacii
pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne zadania iogk)sić otwa e konkrrsy lla ich
lełliŻ!!cjg plzcz podnrioty plowadŻące.lŻialalnośc pożytkLl publiozne'go'

$ 5. Formy lvspólpracy

] ' Podstawowe fonny Współpracy Gn]iny z orgarrizacjarni pozar'ządowynri obejlnujq
a' powierzanie wykonania zadań publicŻiych wlaz Z uduieleniem dotacii na

fi nansowanie iclł r'errlizacji,
b' irspicl'arric wykorrłrril zadali pLtbliczuych poprzcz Lldzic]enic dolaoji lla

dofi nansowanie ich lealizacji.

$ 6, Okres realizncji Programu

Pr'ogran obowiązuje od ] stycznia 2021 roku do 3l grudnia 202l loku'



s 7. sposób realiz.cji |'rogramu
l. l/'lccanie realizacji zadań Crnirry organizacjorrr obejnujc rr pierrł'szcj liolejnośoi le

Zadania. które Plogram okleślajako zagadnienia prioryletowe iodbywa się l)o
plzeplowadzeniu otwartego konkulsu oI'ert. chyba' że pżepisy odrębnc przerł'idują
irlny tryb zlecania.

] ohvańe kolrkLlrsy ole ogłas;,ane są pf7e7 Wóita iprzeplowxdzane zgodrrie
Z Zasadami okleślonymi W ustawic' Wydanylni najej podstawie plzepisanli
wykonawczy]ni. ucl]wale o sporcie oraz kompetenc.jalni olganów GmiDy'

3. organizacje pozarzqdowe Zobowjązane są do z]ożenia ofc y rcalizacji zadarria

]l,rll]'.',lrc8,, lrl, l i , i l l l L L ] . l r' .,' t r ilkl'eśltltll lll rl tłllpol'ządzcnirt Pt'zc*o,liniczitcegtl
Komitelll do Splaw l'oŻytku l'ublicztlcgo z drlia 24 paźclzielnika 20l 8 i', \ slrlJ \Ą ;C

wzorów ol'ed i tamowych wzorów umów dotycŻących lealizacji zadali publicznych
oIaZ wzolów spfawozdal'r z wykonania t)'ch zadah (Dz.U ' z2018r' poz'2057)llrbna
formulaŹach ' które są załącŻone do Uchwały nr V/J9l20l l llady Cniny Cze lin
z dnia 23 lulego 20l1 r w sprawie okręśIania warunków i trybu finansorvania zadania
własnego Gminy Czcrmin w zakręsie tworzenia Warunków splz}'jająoych rozlvojorł'1
sportu.

4. organizacja zobowiąZanajest dołączyć do wniosku oprricz cll)kulrrenlów $'skazan)'ch
w rozpoŻądzeniu lub w uchwalc o sporcie illne dokrurleDly okrcślonc
l,v szczegó1owym ogłoszeniu o konktlrsie.

5. Na wniosek organizacji pozarządowej zlecenie rcalizacji zaclalria PublioZnśgo nloŻe
nasląpić Z potninięcien otwallego konkulsLl oLń Zgodllic Z prŻepisa]ni okleś]onyni
w ustawię'

8 8.wvsokość śfo(lkórv przoznaczon1"ch na rcalizac.ję Ploglrrntu

Wysokość środków budżetowych Pldnowanych na realizację Progralnu, a w szozcgólności na
zlccarriezadańorganizacjompozarządo*ym,określauchwałabudzetowana202lrok.
N"a rcalizację Plograniu Wspólplacy w rolru 2021 planorvanajest kwota 97 600 zł.

$ 9. Sposób oceny realizźlcji Programu

1' Monitoling realizacji rvspółpraoy polega na zbieI'aliiu opinii. wniosków' uwag oraz
inlbrmac ji rvnoszonych przcz podmioty Proglarru.

2' LJwagi, wnioski. propozyoje dotyczące realiŻacji ]'l'ogramu n']ogą być zglaszane na

bicżąco Wójtolvi '

3' wójt Z inicjatywy w]asncj możlJ pozyskać in1brlnacie od podmiotów Ploglan]!t olaz
referatów i jednostek organizircyjnych UźędLl na ten']at.icgo rcalizacii'

4' Placo\ł'tlioy tJrzędu wspólpracująo z po(lniolan Pfoglamu w zaklesic s\Ą'oich
właściwości, morritoInją r'ealizację lł'ogr'arrru iodpowiadirją za przcprorł,adzenie
konlroli r'calizacji zadali zleconyoh oraz przeclkładają loczne spr'awozclania Wójtolvi

5. Wójt, nie później niż do 30 kwiehia 2022 r. przedłoży Radzie sprawozdxllie
z lealiŻacji proglamu'



s 10. sposób tworzenia Programu

Program współplacy twoźonyjest w kilku etapach:
a' przygotowanie projektu programu na baŻię Plogramu współpracy na 2020 rok,
b. skierowanie projektu do wójta, który zatwierdza go i kieĄe do konsultacji

z ot gu'izacj ami p ozarządowymi,
c' rozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez olganiŻac]e pozarządowe podczas

konsultacji
d. plŻedłożenie Radzie projektu uchwały
e' umieszczenie uclrwalonego programu na stlonie intemetowej Urzędu W Biuletynie

Informacj i Publicznej.

$ 11. Komisja konkursowĄ - tryb powol}rłania i zasady dzialania

l. Komisja Konkursowa powoływanajest zarządzeniem Wójta w cęlLl oceny o1'elt

złożonych pżeŻ organizacje pozarządowe w ramach otwańych koŃuńów ofelt.
2. W skład Komisji wchodzą pzedstawicielęjędnostki samorządu telytorialnego oraz

osoby leprezentujące organizację pozaządowe (z wyłączenienr osób reprezentujących
podmioty biorące udział w koŃursie). Dopuszcza się również udział - z głosem
doladczym _ ekspertów, czyli osoby posiadającę wiedzę spęcjalistyczną w dziedzinie,

' w której ogłoszony został konkurs.
3' Komisja Konkursowamożę działać bęz udziału osób wskazanych przcz organizacje

pozarządowę , jężę|i żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji
Konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisii
Konkursowej.

4' Komisja Konkursowa p.zy lozpatrywaniu ofeń:
- ocenia możliwość ręaliŻacji zadania,
- ocenia przędstawioną kalkulącję kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieuiu do
zakresu rzeczowego zadania,
_ uwzględnia wysokość środków publioznych przezuaczonych na lealizację zadania'
- ocenia ploponowanąjakość wykonania zadania i kwalif'ikacje osób, pr'zy udziale
których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
_ uwzględnia planowany pŹez ofefenta udział środków własnych lub środków
pochodzących z inrrych Źródeł na realizację zadania'
- uwzględnia analizę i ocęnę ręalizacji zlęconych zadalr publicznych w przypadku
oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biot'ąc pod
uwagę rŻętęlność i tęrminowość oraz sposób rozliczęnia otrzymanyclr na ten cel
środków.

5. Komisja Konkursowa ocenia i opinir'rje nadęsłanę oferty' Protokół zawierający
wskaząnia i rekomendącję dotyczącą p|zyznania środków l]llansowych Komisja
pŹedkłada wójtowi '

6. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt po
zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej' od deoyzji Wójta nię pŻysługuje
odwołanie.
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