ZARZ1\DZENIE Nr 68/2018
WOJTA.GMINY SOCHOCIN
z dnia 19 pazdziernika 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie projektu uchwaly
w sprawie przyj((cia Rocznego programu wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwaly Nr VII48/2011 Rady Gminy Sochocin
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sposobu konsultowania z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji
i podmiot6w zarzqdza siy co nastypuje :
§1.1 Zarzqdza siy przeprowadzenie konsultacji projektu "Rocznego programu
wspolpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz z innymi podmiotami
prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2019 rok" kt6ry stanowi zalqcznik do
niniejszego zarzqdzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarzqdowych oraz innych
podmiotow wymienionych w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie w zakresie projektu programu bydqcego przedmiotem konsultacji.

§2. Termin rozpoczycia konsultacj i ustala siy na dzien 23 pazdziernika 2018 roku
a zakonczenia konsultacji na dzien 29 pazdziernika 2018 roku.
§3.1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji Sq organizacje pozarzqdowe oraz inne
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 'pozytku publicznego
i 0 wolontariacie prowadzqce dzialalnos6 pozytku publicznego na terenie gminy Sochocin.

2. Konsultacje odbywajC! si y poprzez zlozenie przez uprawnione organizacje pisemnej
opinii w sprawie bydqcej przedmiotem konsultacji okreSlonej w § 1.
§4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wffl
Andrzej R¥n.ftowski

Zalflcznik
do Zarzfldzenia Nr 68/2018
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 19 patdziemika 20 18r.

PROJEKT
ROCZNY PROGRAM WSPOLPRACY GMINY SOCHOCIN Z ORGANIZACJAMI
POZARZ.t\DOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ.t\CYMI
DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK.
ROZDZIALI
Postanowienia ogolne

§1.Podstaw'l- prawn'l- "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Sochocin
z organizacjami pozarz'l-dowymi i innymi podmiotami prowadz'l-cymi dzialalnos6 pozytku
publicznego 2019 rok", zwanego dalej Programem Wsp61pracy, jest ustawa z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz ustawa z
dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z
2018 r., poz. 450 ze zm.).
§2. Program Wsp61pracy okresla:

1) cel g16wny i cele szczeg610we wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz'l-dowymi;

2) zasady wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz'l-dowymi;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz'l-dowymi;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) spos6b realizacji programu;
8) wysokos6 srodk6w planowanych na realizacjt( programu;
9) spos6b oceny realizacji programu;
10) informacja 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;
11) tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.
§3. Ilekr06 w Programie Wsp61pracy jest mowa 0 ustawie, rozumie sit( przez to ustawt(
z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z
2018 r., poz. 450 ze zm.).

§4. Ilekroc w Programie Wsp6lpracy jest mowa 0 programie, rozumie siy przez to
"Program Wsp61pracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarzCl-dowymi i innymi
podmiotami prowadzCl-cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2019 rok ".
§5. Ilekroc w Programie Wsp61pracy jest mowa 0 gminie, rozumie siy przez to
Gminy Sochocin.
§6. Ilekroc w Programie Wsp6lpracy jest mowa 0 radzie gminy, rozumie siy przez to
Rady Gminy Sochocin.
§7. Ilekroc w Programie Wsp61pracy jest mowa 0 W6jcie, rozumie siy przez to
W6jta Gminy Sochocin.
§8. Ilekroc w Programie Wsp61pracy jest mowa 0 konkursie, rozumie siy przez to
otwarty konkurs ofert na realizacjy zadail publicznych, 0 kt6rym mowa wart. 13 ustawy.
§9.Ilekroc w Programie Wsp6lpracy jest mowa 0 organizacjach pozarz~dowych
rozumie siy przez to:
1) organizacje pozarzCl-dowe w rozumieniu ustawy, czyli niebydCl-ce jednostkami sektora
finans6w publicznych i niedzialajCl-ce w celu osiCl-gniycia zysku osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadajCl-ce osobowosci prawnej , kt6rym odrybna ustawa
przyznaje zdolnosc prawnCl-, w tym fundacje i stowarzyszenia;
2) uczniowskie kluby sportowe, dzialajCl-ce na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.), kt6re uzyskujCl
osobowosc prawnCl- w wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starost6w;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajCl-ce na podstawie przepis6w 0 stosunku
Pailstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Pailstwa
do innych koscio16w i zwiCl-zk6w wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci
sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujCl- prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego;
4) stowarzyszeniajednostek samorzCl-du terytorialnego;

5) sp61dzielnie socjalne;
6) sp61ki akcyjne i sp61ki z ograniczonCl- odpowiedzialnosciCl- oraz kluby sportowe bydCl-ce
sp61kami dzialajCl-cymi na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.), kt6re nie dzialajCl- w celu osiCl-gniycia
zysku oraz przeznaczajCl- calosc dochodu na realizacjy cel6w statutowych oraz nie
przeznaczajCl- zysku do podzialu miydzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy
i pracownik6w.

ROZDZIAL II
eel gl6wny i cele szczeg610we wsp6lpracy gminy z organizacjami pozarz~dowymi
§10.Celem g16wnym wsp61pracy gminy z organizacjami pozarzCl-dowymi i innymi
podmiotami prowadzCl-cymi dzialalnosc pozytku publicznego jest systematyczna poprawa
jakosci zycia mieszkanc6w poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb spolecznych
oraz ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa pomiydzy gminCl- i organizacjami pozarzCl-dowymi. W efekcie
dobrej wsp61pracy oraz partnerstwa wzrosnie skutecznosc i efektywnosc w zakresie
definiowania potrzeb spolecznych oraz realizacji konkretnych zadan publicznych.

§11. Cele szczeg610we to:
1) ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym;
2) wspieranie lokalnych organizacji pozarz~dowych oraz umacnianie w swiadomosci
poczucia odpowiedzialnosci za otoczenie, wsp61noty lokaln~ oraz tradycjy;
3) ugruntowanie pozycji organizacji pozarz~dowych jako partner6w
w dzialaniu na rzecz rozwoju lokalnego;

samorz~du

4) stworzenie warunk6w do zwiykszenia aktywnosci spolecznej mieszkanc6w gmmy
Sochocin;
5) wspieranie i inicjowanie spolecznej aktywnosci mieszkailc6w, w tym dzialalnosci
w ramach wolontariatu;
6) integracja podmiot6w kreuj~cych polityky
wymienionych w art. 4 ustawy;

lokaln~

w sferze zadan publicznych

7) realizacja przepis6w dotycz~cych wsp6lpracy gminy z organizacjami
maj~ca na celu zapewnienie wykonania zadan publicznych gminy;

pozarz~dowymi,

8) pobudzanie aktywnosci organizacji pozarz~dowych w pozyskiwaniu srodk6w spoza
budzetu gminy, w tym funduszy unijnych.
ROZDZIAL III
Zasady wsp61pracy gminy Z organizacjami pozarz~dowymi

§12.Przy podejmowaniu wsp6lpracy z organizacjami pozarz~dowymi 1 mnymi
podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego gmina kierowac siy bydzie
nastypuj~cymi zasadami:
1) partnerstwa - organizacje pozarz~dowe na zasadach i w formie okreslonej
w ustawach, uczestnicz~ w identyfikowaniu i definiowaniu problem6w spolecznych,
wypracowywaniu sposob6w ich rozwi~ywania oraz wsp6ldzialaj~ z gmin~;
2) pomocniczosci

(subsydiarnosci)
gmina wspiera dzialalnosc organizacji
w zakresie realizacji tych zadail publicznych, z kt6rymi organizacje
nie mog~ poradzic sobie same;

pozarz~dowych

3) efektywnosci - gmina przy zlecaniu organizacjom pozarz~dowym zadail publicznych,
dokonuj~
wyboru najefektywniejszego
najbardziej racjonalnego sposobu
wykorzystania srodk6w publicznych;

4) uczciwej konkurencji- gmina udziela wszystkim podmiotom tych samych informacji
odnosnie wykonywanych dzialail, a takze stosuje jednakowe kryteria wspierania
wszystkich organizacji pozarz~dowych;
5) suwerennosci stron -gmina i organizacje pozarz~dowe wzajemnie respektuj~ swoj~
odrybnosc, prawo do samodzielnego definiowania i rozwi~zywania problem6w oraz
podejmowania decyzji, takze w zakresie realizacji zadan publicznych;

6) jawnoscI- gmina udostypnia wsp6lpracujq.cym z niq. organizacjom pozarzq.dowym
infonnacje 0 zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych na realizacjy zadan
publicznych.
ROZDZIALIV
Zakres przedmiotowy
§13.Art. 4 ust. 1 ustawy okresla ustawowy zakres sfery zadan pozytku publicznego
i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego
zainteresowania samorzq.du lokalnego i organizacji pozarzq.dowych oraz podmiot6w
dzialajq.cych w sferze pozytku publicznego.

ROZDZIALV
Formy wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz~dowymi
§14.1 Wsp6lpraca gminy z organizacjami pozarzq.dowymi rna charakter finansowy
i pozafinansowy.
2.G16wne fonny wsp6lpracy to:
1) zlecanie organizacjom pozarzq.dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3
ustawy, realizacji zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie;
2) wzajemne infonnowanie siy 0 planowanych kierunkach dzialalnosci;
3) konsultowanie z organizacjami pozarzq.dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, projekt6w akt6w nonnatywnych w dziedzinach dotyczq.cych
dzialalnosci statutowej tych organizacji.

ROZDZIAL VI
Priorytetowe zadania publiczne
§15.Priorytetowe zadania publiczne to:
1) pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyr6wnaniu szans tych rodzin i os6b;
2) dzialalnosc wspomagajq.ca rozw6j gospodarczy, w tym przedsiybiorczosci;
3) dzialalnosc wspomagajq.ca rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnej,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz lokalnej historii i tradycji;

5) przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym.

6) dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodziezy poprzez organizowanie imprez plenerowych

ROZDZIAL VII
Okres realizacji programu
§16. "Roczny Program Wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarzq.dowymi i innymi
podmiotami prowadzq.cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2019 rok", obejmuje
okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§17.Tenniny realizacji poszczeg61nych zadan programu okreslone byd,! w otwartym
konkursie ofert z zachowaniem zasad okreslonych w art. 13 ustawy.

ROZDZIAL VIII
Sposob realizacji programu
§18.Rada gminy uchwala program po konsultacjach z organizacjami pozarz'!dowymi
oraz podmiotami w art. 3 ust.3 ustawy.
§19.Wojt realizuje program wsp61pracy w nastypuj,!cym zakresie:
oglasza konkurs ofert na realizacjy zadail publicznych;
ustala sklad osobowy komisji konkursowych.
utrzymuje biez'!cy kontakt z organizacjami pozarz,!dowymi;
koordynuje konsultacje programu;
redaguje infonnacje zamieszczone na stronie intemetowej www.sochocin.pl;
przez administrowanie stron,! intemetow'! www.sochocin.pl pomaga organizacjom
pozarz'!dowym promo wac prowadzon'! przez nie dzialalnosc;
7) publikuje wyniki konkurs6w;
8) przygotowuje umowy dotycz'!ce realizacji zadail publicznych;
9) odpowiada za kontroly i rozliczanie dotacji.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ROZDZIALIX
Wysokosc srodkow planowanych na realizacjcr programu

§20.Na priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach wsp61pracy finansowej,
kt6re byd,! zlecane organizacjom pozarz,!dowym w drodze otwartych konkurs6w, gmina
planuje przeznaczyc w 2019 roku srodki finansowe w wysokosci do 3.000 zL .
ROZDZIALX
Sposob oceny realizacji programu

§21.Monitoring realizacji programu obejmuje:
1) przedlozenie przez W6jta sprawozdania za 2019 rok z realizacji programu radzie
gminy w terminie do 31 maja roku nastypnego;
2) zamieszczenie w/w sprawozdania w biuletynie infonnacji pUblicznej.
§22.Monitoring realizacji programu odbywa siy przy zastosowaniu nastypuj,!cych
wskainik6w:
1) liczba ogloszonych konkurs6w;
2) liczba zlozonych ofert;
3) liczba przyznanych dotacji;
4) liczba proj ekt6w kt6re nie otrzymaly dofinansowania;
5) liczba zawartych um6w;
6) l'!czna kwota przyznanych dotacji;
7) l'!czna kwota wykorzystanych dotacji;
8) liczba rozwi'!zanych um6w;
9) liczba um6w partnerskich zawartych pomiydzy gmin,! a organizacjami
pozarz,!dowymi;
10) liczba organizacji reprezentowanych w trakcie spotkan z organizacjami pozarzqdowymi
zwolanych przez Urzqd Gminy Sochocin.

ROZDZIALXI
Informacja

0

sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§23.Projekt"Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy z organizacjami pozarzqdowymi
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6 pozytku publicznego na 2019 rok" zostal
opracowany przez Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy i Pozytku Publicznego przy
wsp61pracy z Wydzialem Finans6w i Budzetu, a nastypnie skonsultowany z
organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy.
§24.Podaje siy do publicznej wiadomosci projekt Programu na stronie BIP Urzydu
Gminy Sochocin bip.sochocin.pl. Tennin przeprowadzenia konsultacji uplywa
z dniem 29 paidziemika 2018 r.
ROZDZIAL XII
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych

§25.0ferty realizacji zadan publicznych biorqce udzial w konkursach ofert oceniane Sq
pod wzglydem merytorycznym przez komisje konkursowe, powolywane kazdorazowo
przez W6jta. Komisja sklada siy z przedstawicieli W6jta oraz przedstawicieli organizacji
pozarzqdowych, z wylqczeniem os6b wskazanych przez organizacje biorqce udzial
w konkursie. W komisji mogq znaleie siy r6wniez osoby posiadajqce specjalistycznq
wiedzy w dziedzinie, kt6rej dotyczy konkurs.
§26.Komisja konkursowa sklada siy z przewodniczqcego i czterech czlonk6w komisji.
§27.Do przewodniczqcego i czlonk6w komisji konkursowej biorqcych udzial
w opiniowaniu ofert stosuje siy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) dotyczqce wylqczenia
pracownika.
§28.Przewodniczqcy oraz czlonkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu siy
z wykazem zlozonych ofert, skladajq oswiadczenia 0 pozostawaniu w takim stosunku
prawnym lub faktycznym z podmiotami biorqcymi udzial w konkursie, kt6ry nie budzi
uzasadnionej wqtpliwosci, co do bezstronnosci podczas oceniania ofert.
§29.Czlonkowie Komisji wykonujq sw6j mandat spolecznie.
§30.Posiedzenia Komisji zwoluje przewodniczqcy. 0 terminach posiedzen czlonkowie
Komisji zawiadamiani Sq z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie
moze bye dokonane w fonnie telefonicznej i poczty elektronicznej.
§31.Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu oferent6w.
§32.Komisja wydaje opinie w obecnosci co najmniej 3 czlonk6w. W przypadku
r6wnej ilosci glos6w decyduje glos przewodniczqcego komisji.
§33.0piniowanie ofert konkursowych rna charakter punktowy. Oferta moze uzyskae
maksymalnie 100 punkt6w.
§34.0ceny przeprowadza siy na zasadach okreslonych w art. 15 ust. 1 pkt. 1-6
i ust. 2 ustawy.

