
ZARZ^DZENIE NR 168/2020
WOJTA GMINY TRZYDNIK DUZY

z dnia 26 pazdziernika 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu wspolpracy Gminy Trzydnik
Duzy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" oraz „ Wieloletniego programu wspolpracy Gminy
Trzydnik Duzy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc
pozytku publicznego na lata 2021-2025."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym ( Dz. U. 2020 r.,
poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwaty Nr XL/226/10 Rady Gminy Trzydnik Duzy z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie szczegoJowego sposobu konsultowania z radg dzialalnosci pozytku
publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczacych dziaJalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011.19.511 )
zarzadzam, co nastepuje:

§ 1. Zarzadzam konsultacje projektow uchwal w sprawach:

1. Rocznego programu wspotpracy Gminy Trzydnik Duzy z organizacjami pozarzadowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaJalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok.

2. Wieloletniego programu wspotpracy Gminy Trzydnik Duzy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na lata 2021-2025.

3.Projekty, o ktorych mowa w ust.l i 2 stanowa^ zaJqcznik nr 1 i zal^cznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Zarz^dzenie wraz z informacj^ o konsultacjach zamieszczone zostanie:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urz^du Gminy Trzydnik Duzy,

2. Na tablicy ogtoszeri w Urzedzie Gminy,

3. Na stronie internetowej Gminy.

§ 3. Konsultacje zostana^ przeprowadzone w terminie od dnia 26 pazdziernika 2020r. do dnia 9 listopada 2020r.

§ 4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nalezy skladac droga^ pocztow^ na adres:
Urzad Gminy Trzydnik Duzy, Trzydnik Duzy 59A, 23-230 Trzydnik Duzy, lub w formie elektronicznej na
adres: ugtrzydnik@ops.pl.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

rafln



Zalacznik Nr 1 do zarzadzenia
Nr 168/2020

W6jta Gminy Trzydnik Duzy
z dnia 26 pazdziemika 2020 r.

ROCZNY PROGRAM WSPOLPRACY GMINY TRZYDNIK DUZY Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

TRZYDNIK DUZY 2020



WSTQP

Priorytetowym zadaniem wladz samorzadowych Gminy Trzydnik Duzy jest rozwqj gmlny oraz
poprawa jakosci zycia jej mieszkancow. Realizacja tych celow jest mozliwa m.in. dzieki wspolpracy
samorzadu z organizacjami pozarza/iowymi, ktora odbywa sie w oparciu o ustaw? o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Program Wspolpracy okresla obszary, kierunki i formy realizacji wspolnych zadan wspolpracy
Gminy Trzydnik Duzy z organizacjami pozarz^dowymi. Utworzony program umozliwia rozwiniecie
zakresu dzialan organizacji, zapewnia im wsparcie, ktore jest podstaw^ do realizacji podejmowanych
dzialan przyczyniaj^cych sie do lepszego rozpoznawania i zaspakajania, w skuteczny i efektywny
sposob, potrzeb spolecznych.

/. POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Ilekroc w Programie jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

2) organizacjach pozarz^dowych lub podmiotach Programu - nalezy przez to rozumiec
organizacje pozarz^dowe oraz podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

3) Programie - nalezy przez to rozumiec Roczny program wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy
z organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

4) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rade Gminy Trzydnik Duzy,

5) Wojcie - nalezy przez to rozumiec Wqjta Gminy Trzydnik Duzy,

6) Urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Urz^d Gminy Trzydnik Duzy,

7) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin? Trzydnik Duzy.

II. CEL GLOWNYICELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

1. Celem glownym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiedzy gmin^
a organizacjami pozarz^dowymi i podmiotami pozytku publicznego ukierunkowanych na
stworzenie warunkow do rozwoju inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej oraz podniesienie
skutecznosci i efektywnosci dzialah podejmowanych w sferze zadan publicznych.

2. Celami szczegolowymi Programu s;j:

1) stworzenie warunkow do zwiekszenia aktywnosci spotecznej mieszkancow gminy,

2) promocja dzialalnosci organizacji pozarz^dowych oraz wzmocnienie ich dzialari na rzecz
poprawy jakosci zycia mieszkancow Gminy Trzydnik Duzy,

3) integracja podmiotow realizuj^cych zadania publiczne,

4) wykorzystanie potencjalu oraz mozliwosci podmiotow Programu,



5) racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow fmansowych,

6) budowanie partnerskiej wspolpracy opartej na wzajemnym zaufaniu stron.

HI. ZASADY WSPOLPRACY

Gmina Trzydnik Duzy zamierza wspoipracowac z organizacjami pozarzadowymi w oparciu
o nastepujace zasady:

1. Zasada pomocniczosci i suwerennosci stron - opiera sie na zalozeniu poszanowania wzajemnej
odrebnosci i nieingerowania w sprawy wewnetrzne, a takze wykorzystania swojego potencjalu do
realizacji wspolnych zadan publicznych. To wsparcie dla dzialalnosci organizacji oraz
umozliwienie realizacji zadan publicznych na zasadach i w formic okreslonej w ustawie, pomaga
w osiagnieciu relacji pomiedzy Gmina^ a organizacjami, ktore umozliwi^ jak najbardziej
efektywna realizacje zamierzonych zadan;

2. Zasada partnerstwa - polegajaca na rownym traktowaniu organizacji jako partnerow, ktorzy
odgrywaja istotna^ role w identyfikowaniu i defmiowaniu problemow spolecznych oraz okresleniu
sposobow ich rozwiazywania;

3. Zasada efektywnosci - zaklada wybor optymalnego sposobu wykorzystania srodkow
publicznych w oparciu o celowosc, zasadnosc i kalkulacje kosztow proponowanego zadania,
bior^c pod uwage zakladane efekty uzyskane po zrealizowaniu przedsiewziecia.

4. Zasada uczciwej konkurencji - samorzad Gminy jest w stosunku do organizacji pozarz^dowych
bezinteresowny i bezstronny. W przypadku ogloszenia otwartego konkursu ofert stosuje si^ te
same kryteria oceny dla wszystkich podmiotow konkurujacych o realizacje zadah publicznych.
W skladanych przez organizacje ofertach realizacji zadania publicznego, samorzad oczekuje
pelnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobow, planowanych
dzialah oraz kalkulacji kosztow ich realizacji. Samorzad udziela wszystkim zainteresowanym
podmiotom tych samych informacji odnosnie wykonywania dziatan a takze stosuje jednakowe
kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarzadowych.

5. Zasada jawnosci - oznacza, ze samorzad bedzie udostepnial informacje na temat zamiarow,
celow i srodkow przeznaczonych na realizacje zadan publicznych oraz dotychczas ponoszonych
kosztow prowadzenia tych zadan. Samorzad bedzie dazyl do tego, aby wszelkie mozliwosci
wspolpracy z organizacjami byly powszechnie wiadome, dostepne oraz jasne i zrozumiale
w zakresie stosowanych procedur i kryteriow podejmowania decyzji.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPOLPRACY

Przedmiotem wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy z Organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku
publicznego w sferze zadah publicznych jest:

1. Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdujacym sie w trudnej sytuacji zyciowej
poprzez:

a) wspieranie dzialah wyrownuj^cych poziom zycia mieszkancow Gminy Trzydnik Duzy;



b) swiadczenie pomocy uslugowej osobom jej potrzebuj^cym;

c) wspieranie rodzin w wypelnianiu funkcji opiekunczo - wychowawczych.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod mieszkancow gminy:

a) propagowanie wsrod dzieci, mlodziezy i calych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,

b) organizacja czasu wolnego dzieci i mlodziezy,

c) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

3. W zakresie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania:

a) organizacja konkursow przedmiotowych, przegl^dow, imprez oraz innych form shiz^cych
popularyzacji osi^gniec szkolnych i przedszkolnych;

V. FORMY WSPOLPRACY

Wspolpraca z organizacjami pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafmansowy.

1. Wspolpraca o charakterze finansowym odbywa si$ w formach:

a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacj^,

b) wsparcia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie jego
realizacji.

Gmina moze zawierac z organizacjami umowy o wsparcie lub powierzenie zadari publicznych na czas
realizacji zadania lub na czas okreslony, nie dluzszy jednak niz 5 lat.
Podstawowym trybem przekazywania srodkow flnansowych organizacjom pozarz^dowym jest
otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustaw$ dopuszczalne jest stosowanie innego
trybu.

2. Wspolpraca o charakterze pozafmansowym odbywa si? formach:

a) wzajemnego informowania si^ o planowanych kierunkach dzialalnosci,

b) pomocy merytorycznej dla projektow realizowanych przez organizacje pozarzadowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

c) konsultowania projektow aktow normatywnych dotycz^cych sfery zadan publicznych,

d) tworzenia wspolnych zespolow o charakterze doradczym i inicjatywnym.

VI. PRIORYTETOWEZADANIA PUBLICZNE

Roczny program wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami prowadz^cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2021 rok wyznacza nast^puj^ce priorytetowe obszary zadan
publicznych;

1.Wspieranie realizacji zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sporu:

- upowszechnianie sportu wsrod dzieci i mlodziezy



- organizacja pozalekcyjnych zajec sportowych i wspolzawodnictwa sportowego,

- wspieranie masowych imprez rekreacyjnych i sportowych, umozliwiaj^cych mieszkancom
Gminy aktywne uczestnictwo.

2. Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii.

VII. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

1. Zlecanie realizacji zadari publicznych bedzie odbywato si? w trybie ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

2. Konkursy dotycz^ce zadah okreslonych w art. 4 ustawy ogtasza Wqjt Gminy Trzydnik Duzy.

3. Ogloszenie konkursu musi wyprzedzac jego rozstrzygni?cie o co najmniej 21 dni.

4. Decyzj? o wysokosci dotacji podejmuje Wqjt.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert oglasza sie niezwlocznie po rozstrzygni?ciu konkursu.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany bedzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Konkursy na realizacje zadah
publicznych b?d^ oglaszane nie wczesniej niz po przekazaniu Radzie projektu budzetu na 2021 r.

IX. WYSOKOSCSRODKOWPLANOWANYCHNA REALIZACJ$ PROGRAMU

Na realizacj? zadari zleconych w 2021 r. planuje si? przeznaczyc srodki finansowe w wysokosci
150 600 zlotych (slownie: sto pi?cdziesiat tysi?cy szescset zlotych). Szczegotowe okreslenie
wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje Programu zawierac b?dzie uchwala
budzetowa Rady Gminy Trzydnik Duzy na 2021 rok.

X. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zainteresowanie osoby i instytucja moga^ zglaszac swoje uwagi, wnioski i propozycje dotycz^ce
realizacji Programu do Wqjta Gminy Trzydnik Duzy.

2. Ocena realizacji Programu dokonywana jest poprzez sporz^dzenie sprawozdania z jego realizacji
i przedstawienie go Radzie, w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. Sprawozdanie zostanie
rowniez opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du.

3. Ocena realizacji Programu dokonywana b?dzie w oparciu o nast?pujace kryteria:

1) liczb? organizacji pozarz^dowych uczestniczqcych w otwartych konkursach ofert,

2) liczb? ofert zlozonych w ramach otwartych konkursow ofert,

3) liczb? organizacji pozarz^dowych, ktore otrzymaly dotacje w ramach otwartych konkursow
ofert,



4) liczb$ zadah publicznych, ktorych realizacji zostala dofmansowana w ramach otwartych
konkursow ofert,

5) liczbe wnioskow o powierzenie lub wsparcie realizacji zadari publicznych, zlozonych przez
organizacje pozarzadowe, z pominieciem otwartego konkursu ofert,

6) liczbe^ zadari publicznych dofinansowanych z pominieciem otwartego konkursu ofert,

7) wysokosc srodkow finansowych na realizacj^ Programu,

8) liczb^ organizacji, ktore wzi^ly udzial w dzialaniach promocyjnych Gminy,

9) liczb^ skonsultowanych aktow normatywnych,

10) Iiczb$ organizacji pozarzadowych uczestniczacych w konsultacjach aktow normatywnych.

XL SPOSOB TWORZENIA PROGRAMU ORAZPRZEBIEG KONSULTACJI

1. Program tworzony jest po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami Programu.

2. Konsultacje Programu przeprowadza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w uchwale
Nr XL/226/10 Rady Gminy Trzydnik Duzy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegolowego
sposobu konsultowania z rada dzialalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarz^dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego
wdziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub.
2011.19.511).

3. Informacje o wynikach konsultacji podaje sie do publicznej wiadomosci na stronie internetowej
Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Trzydnik Duzy oraz na tablicy
ogloszen w Urz^dzie Gminy.

4. Po przeprowadzonych konsultacjach projekt Programu, uwzgledniajacy wyniki tych konsultacji,
zostanie przedlozony Radzie Gminy Trzydnik Duzy.

5. Po uchwaleniu przez Rade Gminy, Program jest publikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego oraz zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Trzydnik Duzy.

XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. W zwiazku z ogtoszonym konkursem, Wojt powohoje komisj? konkursow^, w celu opiniowania
skladanych ofert.

2. Do zadari komisji konkursowej nalezy:

1) formalna weryfikacja ztozonych ofert,

2) merytoryczna ocena ofert,

3) propozycja podzialu srodkow finansowych na poszczegolne oferty.



3. Czlonkowie komisji zobowiazani s^ wykonywac swoje obowiazki rzetelnie i obiektywnie,
kieruj^c si? przepisami prawa i doswiadczeniem.

4. Komisja obraduje w skladzie od 3 do 5 osob, a pracami komisji kieruje przewodniczacy komisji.

5. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwykla^ wiekszosci^ gtosow.
W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos przewodnicz^cego.

6. Komisja konkursowa sporz^dza protokol z przebiegu post^powania i przedklada go Wojtowi
Gminy.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzja^ o wysokosci kwoty przyznanej
dotacji dokonuje Wqjt Gminy.

8. Wyniki konkursu beda^ podane do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Trzydnik Duzy oraz na tablicy ogloszeh
w Urz^dzie Gminy.



Zatacznik Nr 2 do zarzadzenia Nr 168/2020
Wojta Gminy Trzydnik Duzy
z dnia 26 pazdziemika 2020 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPOLPRACY GMINY TRZYDNIK DUZY
Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZACYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

2021-2025

Trzydnik Duzy 2020 r.



Wst^p

Wieloletni Program Wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy z Organizacjami Pozarz^dowymi
oraz podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2025 okresla ramy wspolpracy -jej zasady,
cele, priorytety, formy oraz standardy.

Uchwalenie Wieloletniego Programu Wspolpracy jest deklaracja checi wspolpracy Gminy
Trzydnik Duzy z organizacjami pozarz^dowymi, a takze zlecenia im zadan publicznych gminy, co
zapewni ciaglosc realizacji tych zadan, a tym samym przyczyni si$ do podniesienia jakosci zycia
mieszkancow. Program ten ma sluzyc rozwojowi Gminy Trzydnik Duzy jako Gminy aktywnych
obywateli, zaangazowanych w dzialania na rzecz wspolnot lokalnych, samoorganizuj^cych
dzialania zmierzajace ku realizacji celow wspolnie okreslonych i opartych na wspolnych
wartosciach.

/. POSTANOWIENIA OGOLNE

Ilekroc w niniejszym ,,Wieloletnim Programie wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy
z organizacjami pozarz^dowymi na lata 2021-2025", zwanym dalej Programem, jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057),

2) dzialalnosci pozytku publicznego - nalezy przez to rozumiec dzialalnosc okreslona w art. 3
ust. 1 ustawy,

3) gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine Trzydnik Duzy,
4) urz$dzie - nalezy przez to rozumiec Urzad Gminy Trzydnik Duzy,
5) organizacjach pozarz^dowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarz^dowe oraz

inne podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
6) konkursie - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 11 ust.

2 ustawy,
7) wieloletnim programie - nalezy to rozumiec niniejsz^ uchwale,
8) rocznym programie - nalezy przez to rozumiec uchwale Rady Gminy Trzydnik Duzy

w sprawie Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy z organizacjami
pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, podjeta na
podstawie art. 5a ust. 1 ustawy.

//. CEL GLOWNYI CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

1. Celem glownym wspolpracy gminy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami jest
wspieranie rozwoju spoleczeristwa obywatelskiego, budowanie partnerskich relacji mi^dzy
samorz^dem a zorganizowanymi grupami mieszkancow, a takze prowadzenie skutecznych
i efektywnych dzialan w sferze zadan publicznych, sluz^cych rozwojowi gminy i jej mieszkancow
poprzez lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb spolecznych.
2. Celami szczegolowymi Programu sa;

a) umacnianie poczucia odpowiedzialnosci za stan lokalnej wspolnoty poprzez stworzenie
warunkow do powstawania inicjatyw i podejmowania dzialan na rzecz spolecznosci
lokalnych lub ogolu mieszkancow,
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b) integracja spolecznosci poprzez budowanie systemu wzajemnego wsparcia, zdobywanie
i wymian$ doswiadczeh, promocj^ lokalnych liderow,

c) wspieranie stabilnosci funkcjonowania organizacji pozarz^dowych, dbanie o ich rozwqj oraz
wzmacnianie ich potencjalu,

d) tworzenie warunkow do zwiekszenia aktywnosci spolecznej, w szczegolnosci wspieranie
wolontariatu oraz inicjowanie przedsiewziec z zakresu przedsiebiorczosci spolecznej,

e) poprawa jakosci uslug swiadczonych przez organizacje pozarzadowe na rzecz mieszkahcow
gminy Trzydnik Duzy,

f) zwiekszenie udzialu mieszkahcow w ksztahowaniu kultury, tradycji narodowej, oswiaty,
zdrowia, sportu i kultury fizycznej oraz rozwiazywaniu lokalnych problemow.

///. ZAKRES PRZEDMIOTOWYIFORMY WSPOLPRACY

1. Przedmiotem wspolpracy Gminy z organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami jest:
- realizacja zadan gminy, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,
- tworzenie systemowych rozwiazah waznych problemow spolecznych,
- okreslenie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspakajania,
- konsultowanie aktow prawa lokalnego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej

organizacji pozarzadowych.
2. Wspoldziaianie z Podmiotami Programu obejmuje wspolprac? o charakterze finansowym
i pozafmansowym.
Wspolpraca o charakterze finansowym, pomiedzy Gmina a Podmiotami Programu, moze bye
prowadzona poprzez:

a) zlecenie realizacji zadah publicznych, ktore moze przybierac jedn^ z nastepujacych form:
- powierzenie wykonywania zadah publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfmansowanie

ich realizacji,
- wspieranie realizacji zadah publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofmansowanie.

Pozafinansowe formy wspolpracy Gminy z Podmiotami Programu dotycza^ sfery informacyjnej:
a) wzajemne informowanie si^ o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania oraz

o zadaniach publicznych, ktore bed^ realizowane w danym roku wraz z podaniem
wysokosci srodkow przeznaczonych z budzetu Gminy na realizacj? tych zadah,

b) konsultowanie z Podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, aktow
normatywnych w dziadzinach dotyczacych ich dzialalnosci statutowej.

IV. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany bedzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

V. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

Program wspolpracy bedzie realizowany poprzez:

1. Podejmowanie i prowadzenie biez^cej wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi
prowadzacymi dzialania pozytku publicznego.



2. Przygotowanie i prowadzenie konkursow ofert dla organizacji pozarz^dowych na realizacje
zadari publicznych.

3. Wspieranie oraz powierzanie zadari, odbywa si$ po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert albo w trybach okreslonych w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

4. W otwartym konkursie ofert, uczestnicz^ organizacje pozarz^dowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

5. Realizacj? programu koordynuje pod wzgl^dem merytorycznym i finansowym pracownik
Urzedu Gminy Trzydnik Duzy poprzez:
a) przygotowywanie propozycji zadari priorytetowych, w ramach obszarow, mieszcz^cych

sie^ wzadaniach wlasnych gminy, do corocznie przygotowywanego Programu
Wspolpracy oraz do ogloszeri o otwartym konkursie ofert na realizacje zadari
publicznych,

b) zapewnienie umieszczenia w projekcie budzetu gminy srodkow finansowych na
realizacje programu,

c) sporzcjdzenie i rozliczenie umow, prowadzenie nadzoru merytorycznego i kontroli nad
wykonaniem zadari,

d) konsultowanie z organizacjami projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych podmiotow.

e) sporz^dzanie sprawozdari z zakresu wspolpracy z organizacjami pozarz^dowymi.

VL WYSOKOSCSRODKOWPLANOWANYCHNA REALIZACJQ PROGRAMU

Przewidywana wielkosc srodkow na realizacj^ Programu w latach 2021 - 2025 wynosi
753 000,00 zl.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany w Wieloletnim Programie Wspolpracy Gminy Trzydnik Duzy z Organizacjami
Pozarz^dowymi oraz podmiotami prowadz^cymi dziatalnosc pozytku publicznego na lata 2021-
2025 mog^ bye dokonywane w formic Uchwaty Rady Gminy Trzydnik Duzy.


