




Ilekroc w Wspolpracy jest mowa 0 gminie, to Miasto i 

Sochocin. 

§6. Hekroc w Programie Wsp6lpracy mowa 0 radzie miejskiej, rozumie przez to Rady 

Miejsk'l Sochocin. 

§7. I1ekroc w Programie Wsp61pracy mowa 0 Burmistrzu, rozumie siy przez to Burmistrza 

Miasta i Gminy Sochocin. 

§8. Ilekroc w Programie Wsp61pracy jest mowa 0 konkursie, rozumie siy to otwarty konkurs 

ofert na realizacjy zadail publicznych, 0 ktorym mowa wart. 13 ustawy. 

§9. I1ekroc w Programie Wsp6tpracy jest mowa 0 organizacjach pozarzildowych rozumie si.y 

to: 

1 ) pozarz~dowe w ustawy, czyli niebydq.ce jednostkami 

finans6w publicznych i niedziat<l;i~ce w zysku osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadajqce osobowosci prawnej. kt6rym odrybna ustawa przyznaje zdolnosc 

prawn'l, w tym fundacje i 

2) uczniowskie kluby sportowe, dzia!aj~ce na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. 0 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze kt6re osobowosc prawn'l 

w wyniku \vpisu do ewidencji prowadzonej starost6w; 

3) osoby prawne i jednostki dzialaj~ce na podstawie przepis6w 0 

Panstwa do Kosciola KatoIickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa do innych 

kosciol6w i zwi,!zk6w \\ryznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, 

ich statutowe obejmuj'l prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego; 

4) stowarzyszenia jednostek samorzq.du tery10rialnego; 

5) sp6ldzielnie socjalne; 

6) sp6lki akcyjne i sp6lki z odpowiedzialnosci'l oraz kluby sportowe 

sp6fkami dzialaj'lcymi na podstawie przepis6w usta\V)' z dnia czerwca 20 lOr. 0 sporcie 

(Dz. z2022r., 1599zezm.),kt6reniedzialaj'lw zysku oraz nr7P7n<> 

dochodu na realizacjy cel6w statutowych oraz nie zysku do podzialu miydzy 

swoich udzialowc6w, i pracownik6w. 

ROZDZIAL 11 

Cel gl6wny i cele szczeg610we wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz~dowymi 

§10.Celem g16wnym wsp6lpracy gminy Z organizacjami pozarz'ldowymi i innymi podmiotami 

prowadz<tcymi dzialalnosc pozytku publicznego poprawa jakosci 

mieszkancow poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb spolecznych oraz ksztaltowanie 

demokratycznego ladu w srodowisku lokalnym, budowanie partners twa 

pomiydzy i organizacjami pozarz'ldowymi. W dobrej wsp6tpracy oraz partnerstwa 

http:samorzq.du
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wzrosnie skutecznosc i efektywnose w definiowania potrzeb sDoteczm oraz 

publicznych. 

§11. to: 

1) ksztaltowanie demokratycznego ladu spofecznego w srodowisku lokalnym; 

2) lokalnych organizacji pozarz<ldovvych oraz w swiadomosci 

odpowiedzialnosci za wspolnot~ lokalnlt oraz tradycj~; 

3) ugruntowanie pozycji organizacji pozarzltdmvych jako partnerow w na 

rzecz rozwoju lokalnego; 

4) warunkow do zwi~kszenia aktywTIosci mieszkancow Miasta i Gminy 


Sochocin; 


5) wspieranie i inicjowanie spolecznej aktywnosci mieszkancow, w tym dzialalnosci w ramach 


wolontariatu; 


6) integracja podmiotow kreuj'lcych polityky lokaln'l w zadan publicznych 'VI.rymienionych 


w art. 4 ustawy; 


7) przepisow dotyczltcych wsp61pracy Miasta Gminy z 


pozarzq.dov,rymi, maj,!ca na celu zapewnienie 'VI.rykonania zadan publicznych Miasta i Gminy; 


8) pobudzanie aktywnosci pozarz'ldov,rych w pozyskiwaniu srodkow spoza budzetu 


Miasta i Gminy, w tym funduszy unijnych. 


ROZDZIAL HI 

Zasady wsp61pracy gmioy Z organizacjami pozarz~dowymi 

§12.Przy podejmowaniu wspo!pracy z organizacjami pozarzq.dowymi i innymi podmiotami 

prowadzq.cymi dzialalnose pozytku publicznego gmina kierowac sitr btrdzie nastypujltcymi 

zasadami: 

1) partnerstwa organizacje pozarz'!dowe na zasadach w formie okreslonej w ustawach, 


uczestnicz,! w identyfikowaniu i definiowaniu problemow wypracowywam u 


sposobow ich rozwiq.zywania oraz wspotdziataj,! z gminq.; 


2) pomocniczosci (subsydiamosci) gmina wspiera dzialalnosc i pozarzq.doV\.rych 


w zakresle reallzaClI tych publicznych, z kt6rymi nie mog,! poradzic sobie 


same; 


3) efektywnosci - gmma przy pozarz4dovvym publicznych, 


dokonujq. wyboru najefektywniejszego najbardziej racjonalnego sposobu vvykorzystania 


srodkow publicznych; 


4) uczciwej konkurencji gmma udziela wszystkim podmiotom tych samych informacji 


odnosnie wykonywanych dzia{an. a jednakowe kryteria wspierania 


organizacji pozarz'ldo\',rych; 




5) suwerennosci stron - gmina pozarz<tdowe respektujq swoj& 


odrybnosc, prawo do samodzielnego definiowania i rozwi<tzywania problemow oraz 


podejmowania decyzji, takZe w zakresie realizacji zadan publicznych; 


6) jawnosci - udostypnia wsp6lpracuj<tcym z organizacjom pozarz<tdo'At)'m 


informacje 0 zamiarach, celach i srodkach na zadan publicznych. 


ROZDZIAL IV 

Zakres przedmiotowy 

§B.Art. 4 ust. 1 okreSJa ustawo\vy sfery zadan pozytku publicznego 

i obejmuje praktycznie 

samorz<tdu lokalnego i oraz podmiotow dzialaj<tcych w pozytku 

publicznego. 

ROZDZIAL V 

Formy wspolpracy gminy z organizacjami pozarz~dowymi 

§14.1 Wspolpraca gminy z organizacjami pozarz'l:do'At-ymi ma charakter finansowy i pozafinansowy. 

2.Gl6wne fonny wsp6lpracy to: 

1) pozarzitdo\:vym oraz podmiotom 'At-ymienionym wart. 3 

publicznych na zasadach okreslonych w 

2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialalnosci; 

konsultowanie z organizacjami pozarz<tdo\vymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 

3 ustavv)" projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dzialalnosci statutowej 

tych onramzacll. 

ROZDZIAL VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

§15.Priorytetowe zadania publiczne to: 

I) podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej; 

przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym; 

3) na rzecz i mlodziezy poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych 

i zwod6w sportowych; 

4) wspieranie dzialan podejmowanych na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promowania 

5) aktywnego stylu 

6) dzialalnosci wspomagajitca lokalnych. 
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ROZDZIAL VII 


Okres realizacji programu 


§16. "Roczny Program Wspo!pracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarz<ldowymi i innymi 

podmiotami prowadz<lcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2023 rok", obejmuje okres od 

2023 roku do 31 grudnia roku. 

§17.Terminy realizacji poszczegolnych zadan programu okreslone bydq w konkursie 

ofert z zachowaniem okreslonych wart. 13 ustawy. 

ROZDZIAL VHI 


Spos6b reaiizacji programu 


§18.Rada Miejska uchwala program po konsultacjach z pozarzqdo\'vymi oraz 


podmiotami wart. 3 ust3 ustaVvY. 

§19.Burmistrz realizuje program wspolpracy w nastypujqcym 


1) rozpatruje oferty zlozone w trybie pozakonkursmvym: 


2) oglasza konkurs ofert na publicznych; 


3) ustala sklad osobowy komisji konkursowych. 


4) biezqcy kontakt Z organizacjami pozarz'1dovvymi; 


koordynuje konsultacje programu; 


6) redaguje mlormaCle zamleszczone na internetowej .~C'~:,:,,,.o~c~,~~~, 


przez administrowanie strom} internetowq pomaga orgamzacJom 

pozarz<ldowym promowac prowadzon<l przez nie dzialalnosc; 

8) publikuje wyniki konkursow; 

9) przygotowuje umowy dotyczlfce realizacji zadan publicznych; 

10) odpowiada za kontroly i rozliczanie dotacji. 

ROZDZIAL IX 

Wysokosc srodk6w planowanych na realizacj~ programu 

§20. Na priorytetowe publiczne w ramach wsp6!pracy finansowej, kt6re bydq 

zlecane organizacjom pozarzqdowym w drodze otwartych konkurs6w, planuje 

w 2023 roku srodki finansowe w Vvysokosci do 2.000 zl. 



ROZDZIALX 


Sposob oceny realizacji programu 


§21.Monitoring realizacji obejmuje: 

1) przedlozenie Burmistrza sprawozdania za rok z realizacji programu 


miejskiej w terminie do 31 maja roku nastypnego; 


2) w/w sprawozdania w biuletynie informacji publicznej. 


§22.Monitoring realizacji programu odbywa przy zastosowaniu nast~pujqcych wskaznik6w: 

1) liczba ogloszonych konkurs6w; 

liczba ztozonych ofert; 

3) liczba przyznanych dotacji: 

4) liczba projektow ktore nie otrzymaly dofinansowania; 

5) liczba zawartych umow; 

6) {qczna kwota przyznanych dotacji; 

7) {qczna kwota wykorzystanych dotacji; 

8) liczba rozwiqzanych umow; 

9) liczba umow zawartych pomiydzy gminCf a organizacjami pozarzifdowymi; 

10) liczba reprezentowanych w trakcie spotkan z organizacjami pozarz'l-do'At'Ymi 

zwolanych przez 'CrzifdMiasta i Gminy Sochocin. 

ROZDZIAL XI 

Informacja 0 sposobic tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

§23. Projekt Rocznego Wsp61pracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarzifdm:vymi 

i innymi podmiotami prowadzifcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2023 rok" zostal 

opracowany przez Samodzielne Stanowisko infonnatycznych przy wsp61pracy 

z PrzewodniczqC(f oraz Wydzialem Finans6w BudZem, a nastypnie skonsultowany 

z organizacjami pozarzifdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 Ust. 3 

§24. Projekt Programu podaje do publicznej wiadomosci na stronie BIP Urzydu Miasta i Gminy 

Sochocin bio.sochocin.ol. Termin przeprowadzenia konsultacji uplywa z 7 grudnia 2022 r. 

ROZDZIAL XII 

Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych 

§25. Oferty zadan publicznych biorqce udzial w konkursach ofert oceniane sif pod 

wzglydem mery10rycznym komisje konkursowe, powolywane 

Burmistrza. Komisja sklada siy z przedstawicieli oraz przedstawicieli orgamzacJI 

pozarzifdo\:vych, z wyl~czeniem os6b wskazanych przez organizacje biorqce udzial w konkursie. 

http:bio.sochocin.ol
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W komisji mog<j. znalezc siy rowniez osoby posiadajqce specjalistycznq wiedztt w dziedzinie, kt6rej 

dotyczy konkurs. 

§26.Komisja konkursowa sklada sit;: z przewodniczqcego i 3 czlonk6w komisji. 

§27.Do przewodniczqcego i czlonkow komisji konkursowej biorqcych udziat w opiniowaniu ofert 

stosuje siy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postt;:powania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dotyczqce wylqczenia pracownika. 

§28.Przewodniczqcy oraz czlonkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu sit;: z wykazem 

ztozonych 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 spotecznie. 

§30.Posiedzenia Komisji zwoluje przewodniczqcy. 0 terminach posiedzen czlonkowie Komisji 

zawiadamiani Sq z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie moze bye dokonane 

w fonnie te1efonicznej i poczty elektronicznej. 

§31.Komisja obraduje na posiedzeniach zamknit;:tych, bez udzialu oferentow. 

§32.Komisja wydaje opinie w obecnosci co najrnniej 2 czlonk6w w tym przewodniczqcego. 

W przypadku r6wnej ilosci glosow decyduje glos przewodniczqcego komisji. 

§33.0piniowanie ofert konkursowych ma charakter punktowy. Oferta moze uzyskae maksymalnie 

10 punkt6w. 

§34.0cent;: przeprowadza sit;: na zasadach okreslonych wart. 15 ust. 1 pkt. 1-6 i ust. 2 ustawy. 

ROZDZIAL XIII 

Postanowienia koncowe 

§35.Podmioty Programu mogq bezposrednio kierowae swoje wnioski i propozycje dotyczqce 

Programu. kt6re Sq rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. 

§36.W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Programem majq zastosowanie przepisy ustawy 

o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie, ustawy 0 finansach publicznych, ustawy 

o samorzqdzie gminnym oraz Kodeksu cywilnego. 


§37.Wszelkie zmiany dotyczqce zapis6w zawartych w niniejszym Programie mozliwe Sq jedynie 


w trybie przeznaczonym do jego uchwalenia. )
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