Uchwała Nr XVIII/134/19/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 28.05.2020 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Płośnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), Rada Gminy Płośnica uchwala,
co następuje:
§1.Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Płośnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019, które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zenon Skonieczek

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/19/2020
Rady Gminy Płośnica
z dnia 28.05.2020 r.

Urząd Gminy w Płośnicy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Płośnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Płośnica, maj 2020 r .

I.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zwany dalej „Programem” został uchwalony
07 listopada 2018 roku Uchwałą Nr LII/357/51/2018 Rady Gminy Płośnica w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
Projekt Programu, został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Płośnicy, w zakładce dla organizacji pozarządowych
wraz z formularzem zgłaszania uwag.
Konsultacje były przeprowadzone w sposób określony w Uchwale Nr XXXVIII/275/70/2017
Rady Gminy Płośnica z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.91/2018 Wójta Gminy Płośnica w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy
Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok.
Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa i współpracy między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi programu jest:
1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków
dla powstawania inicjatyw lokalnych;
2) wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców;
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
4) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych;
5) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki
lokalnej;
6) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych;

7) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi samorządu;
8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych z innymi
podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań,
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;
9) budowanie kapitału społecznego;
10) wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz ich partnerstw;
11) zwiększanie kulturotwórczej funkcji samorządu oraz budowanie tożsamości samorządu,
budowanie poczucia przynależności i identyfikacji mieszkańców ze swoją gminą oraz jej
dziedzictwem.
II. FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Płośnica z podmiotami odbywała się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca ta przebiegała w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła:
• wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
Współpraca o charakterze finansowym:
• wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Współpraca o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na udzielaniu
podmiotom dotacji na realizację zadań własnych w formie zlecania podmiotom realizacji zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub z pominięciem konkursu, na zasadach
określonych w ustawie.
W 2019 roku na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym przeznaczono
5 000,00 zł.
III REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
W roku 2019 r. udzielono dotacji w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu Genius
Loci Dzialdoviensis, z siedzibą przy ul. Zamkowej 5 w Działdowie wpisanemu do Rejestru
Starostwa Powiatowego w Działdowie pod numerem Or. III 5050-22/15.
Zadanie realizowane było z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn. Wydanie książki pt. „Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na przestrzeni
wieków” i polegało na zebraniu informacji źródłowych, opracowaniu ich, a w rezultacie
wydaniu książki z okazji 100 - lecia podpisania traktatu Wersalskiego. Zadanie było
realizowane w terminie od 19.04.2019 r. do 19.07.2019 r.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł.
Organizacja rozliczyła się z przyznanych dotacji składając sprawozdania finansowe.

IV.

PODSUMOWANIE

Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznanie
potrzeb mieszkańców Gminy Płośnica wpływa na coraz lepszą współpracę z podmiotami
Programu i wzrost ilości inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach określonych przez
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie na jaki pozwalał
budżet gminy został w pełni zrealizowany.

10.05.2020r.
Sporządziła:
Agnieszka Szwejk

