ZARZl\DZENIE Nr 67/2020

WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 pazdziernika 2020r.
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 puhlicznego i 0 wolontariacie na 2021 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gmilU1ym
(Oz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz Uchwaly Nr VI/48/20 11 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 sitr co nasttrpuje :

§1.1 Zarzqdza siy przeprowadzenie konsultacji projektu "Rocznego programu
wspolpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz z innymi podmiotami
prowadz~cymi dzialalnosc pozytku puhlicznego na 2021 rok" kt6ry stanowi zalqcznik do
niniejszego zarzqdzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarzqdowych oraz ilU1ych
podmiot6w wymienionych w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie w zakresie projektu programu bydqcego przedmiotem konsultacji.

§2. Tennin rozpocztrcia konsultacji ustala sitr na dzien 24 pazdziemika 2020 roku
a zakOl1czenia konsultacji na dzien 30 pazdziemika 2020 roku.
§3.1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji Sq organizacje pozarzqdowe oraz ilU1e
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego na terenie gminy Sochocin . .
2. Konsultacje odbywajq si<r poprzez zlozenie przez uprawnione organizacje pisemnej
opinii w sprawie bydqcej przedmiotem konsultacji okreSlonej w § I .

§4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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§14.1 Wspolpraca

pozarz~dowymi

pozarzqdowymi rna charakter finansowy

z

2.G16wne

to:
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ROZDZIAL VI
Priorytetowe
§15.Priorytetowe zadania publiczne to:

publiczne

I) podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej;
i patologiom spolecznym;
3)
podejmowanych na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promowania
stylu zycia;
4) dzialalnosci wspomagajqca rozwoj spolecznosci lokalnych.
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§16. "Roczny Program Wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzq.dowymi i innymi
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§21.Monitoring realizacji programu
W ojta sprawozdania za
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sprawozdania w
programu

programu
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l',
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ROZDZIAL XI
Informacja

0

sposobie tworzenia programu oraz

konsuJtacji

§23.Projekt"Rocznego
Wspolpracy Gminy z
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku
opracowany przez Samodzielne Stanowisko ds, Kontroli
i funduszu
przy
GKRPA oraz Wydzia!em Finans6v,;' i
a nast((pnie
i podrniotami
wart. 3 ust. 3

§24. Projekt Programu podaje si~ do publicznej wiadomosci na stronie HIP Urz~du
Gminy Sochocin bip.sochocin.pl. Tennin przeprowadzenia konsultacji uplywa
z dniem 30 pazdziemika 2020 f .
ROZDZIAL XII
Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych

§25.0ferty realizacji zadan publicznych bior'lce udzial w konkursach ofert oceniane s~
pod wzgl~dem merytorycznym przez komisje konkursowe, powolywane kazdorazowo
przez W6jta. Komisja sklada si~ z przedstawicieli W6jta oraz przedstawicieli organizacji
pozarz'ldowych, z wy1'lczeniem os6b wskazanych przez organizacje bior'lce udzial
w konkursie. W komisji mog~ znalezc si~ rowniez osoby posiadaj~ce specjalistyczn~
wiedz y w dziedzinie, kt6rej dotyczy konkurs.
§26.Komisja konkursowa sklada siy z przewodnicz~cego i 3 czlonk6w komisji.
§27.Do przewodnicz~cego i czlonkow komisji konkursowej biorqcych udzial
w opiniowaniu ofert stosuje si~ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dotycz'lce wy1'lczenia
pracownika.
§28.Przewodnicz'lcy 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 w'ltpliwosci, co do bezstroIUlosci podczas oceniania ofert.
§29.Czlonkowie Komisji wykonuj'l sw6j mandat spolecznie.
§30.Posiedzenia Komisji zwoluje przewodnicz'lcy. 0 tenninach 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 2 czlonk6w w tym
przewodniczqcego. W przypadku rownej ilosci glos6w decyduje glos przewodniczqcego
komisji.
§33.0piniowanie ofert konkursowych rna charakter punktowy. Oferta moze uzyskac
maksymainie 10 punkt6w.
§34.0ceny przeprowadza siy na zasadach okreSlonych wart. 15 ust. 1 pkt. 1-6
i ust. 2 ustawy.

ROZDZIAL XIII
Postanowienia koncowe
§35.Podmioty Programu mog'l bezposrednio kierowac swoje wnioski i propozycje
dotyczqce Programu, kt6re Sq rozpatrywane przez W6jta Gminy Sochocin.
§36. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Programem majq zastosowanie
przepisy ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, ustawy 0 finansach
publicznych, ustawy 0 samorzqdzie gminnym oraz Kodeksu cywilnego.
§37.Wszelkie zmiany dotycz'lce zapis6w zawartych w niniejszym w Programie
mozliwe s'l jedynie w trybie przeznaczonym do jego uchwalenia.

