
PROJEKT

UCHWALA Nr """""'
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia

w sprawie prryjgcia Rocznego Programu wsp6lpracy Miasta i Gminy Sochocin

z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art' 3 ust' 3

ustawyzdnia24kwietnia2003rokuodzialalnoScipoiytkupublicznegoiowolontariacie

na 2023 nok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt' 15 ustawy z drtia8 marca 1990 roku o samotzqdzie

gminnym (Dz. U. 22022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. Saust' 1 ustawy z dnia24 kwietnia20o3

roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz' U' 22022r' poz' 1327 ze zm')

Rada Miejska uchwala, co nastqPuje:

S l. po przeprowadzeniu konsultacji w spos6b okreslony w art' 5 ust' 5 ustawy z dnia

24kwietnia2003 roku o dziaralnosci pozytku publicznego i o wol0ntariacie uchwala sig roczny

program wsp6lpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozatz4dowymi otaz z innymi

podmiotami, o kt6rych mowaw art. 3 ust. 3 ustawy zdnia24kwietnia20O3 roku o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariac ie na 2023 rok w brzmieniu za\qcznika do niniejszej

uchwaty.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy'

S 3. tlchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia'

Spra'wdzil Pod wzglgdem

formalno-Prawnym

data: 08.lfr&0'&?znuo



PROJEKT

UZASADNIENIE

do UCHWAI'Y NR

RADY MTEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia

w sprawie prryjgcia Rocznego Programu wsp6lpracy Miasta i Gminy sochocin

zorgantzacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art' 3 ust' 3

ustawy z dnit24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie

na 2023 rok.

Obowi4zek uchwalania przez organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego

Rocznego Programu Wsp6lprac y na 2023 rok Miasta i Gminy Sochocin z organizacjarri

pozarzqdowyml orazpodmiotami okreslonymi w art' 3 ust' 3 ustawy w zakresie dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie, zawarty zostil'w art' 5a ust' I ustawy z dnia24 kwietnia

2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz' U' z 2022 t" poz' 1327

ze zm.). Program wsp6lpracy prezentuje politykq jednostki samorz4du terytorialnego

w zakresie wsp6lpracy ztymi podmiotami otaz stanowi ttszczeg6\owienie przedmiotu tej

wsp6lpracY.

Niniejszy program okresla zasady,zaktesi formy wsp6lpracy Miasta i Gminy Sochocin

z organizacjami pozarzqdowyrni i innymi podmiotami zapewniaj qc iednoczesnie realizacjg

zasadpartnerstwa i jawnosci w zakresie wykonywania zadah publicznych oruz stanowi

podstawg dla w\adzmiasta i gminy do dysponowania Srodkami publicznymi' Wymienione

w progfamie wsp6lpr acy zadania mieszcz4 sig w poszczeg6lnych obszarach dzialalnosci

po2ytku publicznego, kt6re wymienione zostaly w art' 4 ust'l ustawy o dz\alalnosci po2ytku

publicznego i o wolontariacie i jednoczesnie stanowi4 katalog zadah' kt6re Miasto i Gmina

Sochocin wskazaNa iako wlasne priorytety'

Program byl poddany konsultacjom, zgodni e z art' 5a ust'1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003t.odzialalno6cipo2ytkupublicznegoiowolontariacie,poprzeaogloszenienaokres

TdninaoficjalnejstronieBiuletynulnformacjiPublicznejUrzgduMiastaiGminySochocin

p.n.,,Konsultacjespoleczneprojektu,,Rocznegoprogramuwsp6lpracyMiastaiGminy

Sochocin z organizaciami pozarz[dowymi oraz z innymi podmiotami prowadzqcymi

dziatalno S(: p o Zytku publ iczne g o na 2023 rok"' "'

w zwiTku z powyhszym przedktadam uchwalg w sprawie roczrrcgo programu

wsp6lpracy Miasta i Gminy Sochocin z otganizacjami pozarzqdovtymi otaz innymi



podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie na2023 rok'

Sp**Oril, ekretarzMiasta i GminY:
Sporz4dzil:

Data: 08.12 .2022 r.

Podpis: i
Data: 08.12 .2022 r.



Zalqcznik

do Uchwaly Nr .....

Rady Miejskiej w

Sochocinie

zdnla......

RoCzNY PROGRAM WSP6LPRACY MIASTA I GMINY SOCHOCIN

ZORGANIZACJAMIP}Z^RZ$DOWYMIIINNYMIPODMIoTAMI
pROWADZACYMI DZIAI,LLNOSf POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK'

RiOZDZIAI' I
Postanowienia og6lne

$l.Podstaw E prawnq ,,Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta i Gminy Sochocin

z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dziaha\noSd po2ytku

publiczneg ona2023 rok",zwanego dalej Programem Wsp6lpracy, jestustawa zdnia 8 marca

1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. tJ.z2022r'poz' 559 zezm) otaz ustawa zdnia

24 kwietnia2003r. o dzialalnosci po2ytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2022r.poz.

1327 ze zm.).

$2. Program WsP6lPracY okre6la:

1) cel gtownY i cele szczeg6towe wsp6lpracy miasta i gminy z organizaciami

pozarz4dowYmr:.

2)zasadywsp6lpracymiastaigminyzorganizaciamipozatz4dowymi;

3) zakres PrzedmiotowY;

4) formy wsp6lpracy miasta i gminy z organizacjami pozatz4dowymi;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacii Programu;

7) spos6b realizacii Programu;

8) wysoko Sd Srodk6w planowany ch na t ealizacj E pro gramu;

9) spos6b oceny tealizacii programu;

10) informacja o sposobie tworzenia programu orazprzebiegu konsultacji;

11) tryb powolywania i zasady dzia\arlia komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartYch konkursach ofert'

$3. Itekro6 u' Programie Wsp6lpracy jest mowa o:



1) ustawie, fozumie siq przezto ustawq z dnia24 kwietnia2O}3r' o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie (zDz'IJ ' 22022 t' poz' 1327 ze zm')'

2) programie, rozumie sig przez to ,,Program wspolpracy Miasta i Gminy Sochocin

z or ganizaci ami p ozat z4dowym i i i nnym i p o dm i o tam i prowadz4 cy mi dziil'al no 6 6 p o Zytku

publiczneg o na 2023 rok"'

3)mie6cieigminie,rozumies\gptzeztoMiastoiGminEsochocin'

4) radzie miejskiej, rozumie sigptzezto Radq Miejsk4 w Sochocinie'

5) Burrnistrzu, rozumie sig ptzezto Burmistrza Miasta i Gminy sochocin'

6) Ironkursie, rozumie si| przezto otwarty konkurs ofert na realizacig zadah publicznych'

o kt6rym mowa w art. 13 ustawY'

7) organizacj aclr_ pozarz4dowych rozumie si7 przezto:

^) organizacie pozarzqdowe w rozumieniu ustawy , czyli niebgd4ce jednostkami sektora

finans6w publicznych i niedzialaj4ce w celu osi4gniEcia zysku osoby prawne lub

jednostki organizacyine nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej, kt6rym odrqbna ustawa

przyznajezdolnoS6 prawn4, w tym tundacje i stowarzyszenia'

b) uczniowskie kluby sportowe, dzialaiqce na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25

czetwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz' 1599 ze zm')' kt6re uzyskuj4

osobowoS6 prawn4 w wyniku wpisu do ewidencji prowadzonej przez starost6w'

c) osoby pfawne i jednostki otganizacyine dzialaiqce na podstawie przepis6w o stosunku

ParistwadoKoSciolaKatolickiegowRzeczypospolitejPolskiej,ostosunkuParistwa

doinnychko5ciol6wizwiqzk6wwyznaniowychorazogwarancjachwolnoSci

sumienia i wznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnoSci

pozytku Publicznego,

stow arzy szeni a j edno stek s amorz4du terytori alne go'

sp6ldzielnie socj alne,

sp6tki akcyjne i sp6lki z ogtaniczon4 odpowiedzialno5ci4 oraz kluby sportowe bgd4ce

sp6lkamidziaNaj4cymtnapodstawieprzepis6wustawyzdnia25czerwca20l0r.

o sporcie (Dz. U. z2022r.,poz. 1599 ze zm.), kt6re nie dzialajqw celu osiqgnigcia

zysku oraz przeznaczalq caloS6 dochodu na realizacig cel6w statutowych oraz nie

przeznaczaja, zysku do podzialu migdzy swoich udziatrowc6w, akcjonariuszy

i pracownik6w.

d)

e)

0



R:OZDZIAI.2

cel gl6wny i cele szczeg6lowe wsp6lpracy miasta i gminy z orgtnnacjami

PozarzqdowYmi

$4.Celem gl6wnym wsp6lpracy miasta i gminy z organ\zacjari pozatzQdowymi i innymi

podmiotami prowadzQcymi dzialalnoS6 pozytku publicznego jest systematyczna poprawa

jakosci 2ycia mies zkahcow poprzez corazlepsze zaspokajanie ich potrzeb spolecznych otaz

ksztaltowanie demokratycznego ladu spolecznego w srodowisku lokalnym, poptzez

budowanie partnerstwa pomiqdzy miastem i gmin4 i organizacjami pozarzadowymi'

w efekcie dobrej wsp6lpracy oruz partnerstwa wzrosnie skutecznos6 i efektywnos6

w zakresie definiowania potrzeb spolecznych orazrearizaciikonkretnych zadahpublicznych'

$5. Cele szczeg6lowe to:

1 ) ksztaltowanie demok raty cznego ladu spolec znego w Srodowisku lokalnym;

2) wspieranie lokalnych otganizacji pozatzqdowych oraz umacnianie w swiadomosci

poczucia odpowiedzialnosci za oloczenie, wsp6lnotg lokaln4 oraz lrady cjE;

3) ugruntowanie pozycji otganizacji pozarzqdowych jako partner6w samorz4du

w dzialaniu La tzecz rozwoju lokalnego ;

4) stworzenie warunk6w do zwigkszenia aktywnosci spolecznej mieszkaric6w miasta

i gminy

5)wspieranieiinicjowaniespolecznejaktywnoScimieszkafrc6w'w

w ramach wolontariatu;

6) integracja podmiotow kreuj4cych politykE lokaln4 w sferze zadah publicznych

wymienionYch w art. 4 ustawY;

7) realizacja przepis6w dotyczqcych wsp6lpracy miasta i gminy z organizacjami

pozarzqdowyrni, majEca na celu zapewnienie wykonania zadah publicznych miasta

i gminy;

g) pobudzanie aktywno sci otganizacii pozarz4dowych w pozyskiwaniu srodk6w spoza

budzetu miasta i gminy, w tym funduszy unijnych'

RiOZDZIAI' 3

Zasadywsp6lpracymiastaigminyzorganizacjamipozarzqdowymi

$6.Przy podejmowaniu wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnos6 pozytku publicznego miasto i gmina kierowa6 sig bgdzie

nastqpuj 4cYmi zasadami:

tym dzialalnoSci



tr) partnerstwa - organizaciepozaruqdowenazasadach i w formie okreslonej w ustawach'

uczestniczqw identyfikowaniu i definiowaniu problem6w spolecznych, wypracowywaniu

sposob6wichrozwi4zywaniaorazwsp6ldzialaj4zmiastemigmin4;

2) pomocniczosci (subsydiarnosci) - miasto i gmina wspiera dziaNalnol' organizacii

pozarz4dov,rych w zakresie realizacji tych zadanpublicznych, z kt6rymi organizacje nie

mog4 paradzil sobie same;

3) efektywnoSci - miasto i gmina przy zlecaniu organizacjom pozaruqdorym zadair

publicznych, dokonuj4 wyboru najefektywniejszego i naibadziej racjonalnego sposobu

wykorzystania Srodk6w publicznych ;

4.) uczciwej konkurencji - miasto i gmina udziela wszystkim podmiotom tych samych

inibrmacji odnoSnie wykonywanych dzialah, a takZe stosuje jednakowe kryteria

ws p i erani a ws zy stk i ch ot ganizacii p o zat zqdov'ry ch;

5) suwerennoSci stron - miasto i gmina i organ\zacie pozatzqdowe wzajemnie respektuj4

swoj4 odrgbnosd, prawo do samodzielnego definiowaniairozwiqzywania problem6w oraz

podejmowan ia decyzii,takZe w zakresie tealizacii zadah publicznych;

6) jawnosci - miasto i gmina udostgpnia wsp6lpracuj4cym z niq organizacjom

pozaruqdov,ryrn informacj e o zamiarach, celach i srodkach przeztaczonych na realizaciE

zadah publicznYch.

FIOZDZIAI,4

Zakres PrzedmiotowY

$7.Art. 4 ust. 1 ustawy okreSla ustawowy zakres sfery zadahpo2ytku publicznego i obejmuje

pralrtycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorz4du

lokalnego \ organizaqi pozarzrdowych oraz podmiot6w dziaNajqcych w sferze poZytku

publicznego.

R:OZDZIA\' 5

Formy wsp6lpracy miasta i gminy z organizacjami pozarz4dowymi

$7.1Wsp6\pracamiastaigminyzorganizacjamipozaru4dowymimacharakterfinansowy

i pozafinansowy.

2.Glowne formy wsP6lPracY to:



1) zlecanie organ\zaciom pozatzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art' 3 ust'3

ustawy, r ealizacji zadahpubl i cznyc h na zasadach okre Sl onych w ustawie ;

2) wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dzia\alnosci;

3) konsultowanie z organizaciami pozatz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi

iv art. 3 ust. 3 ustawy, projekt6w aktow normatywnych w dziedzinach dotycz4cych

dzia\alnolci statutowej tych organizacii'

RiOZDZIA\' 6

PriorYtetowe zadania Publiczne

$8.Prit: rytetowe zadania publiczne to :

1)podtrzymywanieiupowszechnianiehistoriiitradycjilokalnej;

2) pr ze ciw dzialani e uzaleZnieni o m i p ato I o g i o m s p o I e c znym ;

3) dzia?alnoSd na rzecz dzieci i mlodzie 2y poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych

i zwod6w sPortowYch;

4) wspieran ie dzialalpodejmowanych narzeczprofilaktyki zdrowotnej i promowania

5) aktywnego stYlu zYcia;

6) dziaNalno Sci wsp om agai qcaro zw6j spoleczno Sci I okalnych'

RiOZDZIIil' 7

Okres realizacji Programu

$9. ,,Roczny Program wsp6lpracy Miasta i Gminy zorganizacjamipozatz4dowymi i innymi

podmiotami prowadz4c ymi dzialalnoSf poZytku publicznego na 2023 rok" ' obejmuje okres

od 1 stycznia2}Z3 roku do 31 grudnia 2023 roktt'

$l0.Terminy realizacji poszczeg6lnych zadah programu okreslone bqd? w otwartym

konkursie ofert zzachowani em zasad okreslonych w art. 1 3 ustawy'

RiOZDZIA\.8

SPos6b realizacji Programu

$ltr.trtada rniejska uchwala program po konsultacj ach z organizaciami pozarz4dov'rymi oraz

podmiotami w art. 3 ust.3 ustawY'



$ 1 ? "B u rmi str z r ealizuie pro gram wsp6lpracy w nastqpuj 4cym zakres ie :

1) rozpatruje oferty zlolonew trybie pozakonkursowym;

2) o gLaszakonkurs o feft na r e alizaci E zadah pub l i c zny ch ;

3) ustala sklad osobowy komisji konkursowych'

4) utrzymuj e bie?qcy kontakt z ot ganizaci ami pozar z4dowymi ;

5) koordynuje konsultacje programu;

6) redaguje informacje zamieszczone na stronie internetowej www'sochocin'pl;

7) przez administrowanie stronE internetow4 www'sochocin'pl pomaga organizacjom

p ozar zqdowym promowa6 prowadz onq pr zez ni e dzi alalno Si ;

8) publikuje wYniki konkurs6w;

9) p rzy gotowuj e umow y doty czqce t ealizacii zadah publ i cznych;

10) odpowi adazakontrolg i rozliczanie dotacji'

RIOZDZIA\,9

WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjq programu

$13. Na priorytetow e zadaniapubliczne realizowane w ramach wsp6lpracy finansowej' kt6re

bgd4 zlecan e organizaciom pozarzqdowym w drodze otwartych konkurs6w' miasto i gmina

planuje ptzeznaczy|w 2023 roku srodki finansowe w wysokosci do 2'000 zl'

R:OZDZIA\,1,0

SPos6b oceny realizacji Programu

$ L 4.Monito ring r ealizacji pro gramu obej muj e :

1) przedlokenie przezBurmistrza sprawozdania za2O23 rok z realizacji programu radzle

miejskiej w terminie do 31 maja roku nastqpnego;

2) zamieszczeniew/w spraw ozdaniaw BIP Urzgdu Miasta i Gminy sochocin'

$l5.Monitoring realizacii programu odbywa siQ przy zastosowaniu nastqpuj4cych

wskaZnikow:

l) hczba o gloszonYch konkurs6w;

2) liczb a zloZonY ch o fert;

3) liczba Ptzyznanych dotacji;

4) liczbaprojekt6w kt6re nie ottzyma\y dofinansowania;

5) liczba zawartY ch um6w;



o) lqcznakwota przy znany ch dotacj i ;

7) \4cznakwota wykorzystanych dotacj i ;

8) liczba rczwiqzanYch um6w;

9) liezba um6w partnerskich zawartych pomigdzy miastem i gmin4 a organizaciarri

pozarzqdovtymi;

10) liczba organizaciireprezentowanych w trakcie spotkari z organizacjamipozatz4dowymi

zwolanych przez TJrzqd Miasta i Gminy Sochocin'

BIOZDZIAI,II

Informacja o sposobie tworzenia programu oqilzprzebiegu konsultacji

$16. Frojekt Rocznego Programu Wsp6lpracy miasta i gminy z organizacjami

pozarz4dowyrni i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnos6 pozytku publicznego na

2023 rol< zostaN opracowan y przez Samodzielne Stanowisko ds. informatycznych przy

wspolpracy z P r zew o dniczqcq,Gminnej Kom i sj i Rozwi qzywani a Problem6w Alkoholowych

oraz Wydzialem Finans6w i Bud2etu Urzqdu Miasta i Gminy Sochocin ' a nastqpnie

skonsultow a\y z organizaciami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art' 3 ust' 3

ustawY.

$x7. Projekt Programu podaje sig do publicznej wiadomosci na stronie BIP Urzgdu Miasta

i Gminy Sochocin bip.sochocin.pl. Termin przeprowadzenia konsultacji uplywa z dniem

7 grudnia 2022r.

R:OZDZIAI' 12

Trybpowolywaniaizasadydzialaniakomisjikonkursowych

$xs. cferty rcalizacji zadafrpublicznych bior4ce udzial w konkursach ofert oceniane s4 pod

wzglqclem merytorycznym przez komisje konkursowe, powolywane kaZdorazowo przez

Burmistrza. Komisja sklada sig z przedstawicieri Burmistrza orazprzedstawicieli organizacir

pozaru4dov,rych, z vly\qczeniem os6b wskazanych przez organizacje bior4ce udziil.

w konkursie. w komisji mog4 znale2csig r6wnie2 osoby posiadajqce specjalistycznqwiedzg

w dziedzinie, kt6rej dotyczy konkurs'

glg"Komisja konkursowa sklada sig z przewodnicz4cego i 3 czlonk6w komisji'



$20.DoprzewodnicZqcegoiczlonk6wkomisjikonkursowejbior4cychudzialwopiniowaniu

ofert stosuje sig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2022 t. poz. 2000 ze zm.) dotyczqce wylqczenia pracownika'

$2l.Przewo dniczqcy otaz cz{onkowie komisji przed posiedzeniem' po zapoznaniu sig

z wykazem ztotonych ofert, skladaj4 oSwiad czenia o pozostawaniu w takim stosunku

prawnym lub faktycznym z podmiotami bior4cymi udziaN w konkursie' kt6ry nie budzi

uzasadnionej w4tpliwosci, co do bezstronno(ci podczas oceniania ofert'

$2l"Czlonkowie Komisji wykonuj4 sw6j mandat spotecznie'

$23"Posiedzenia Komisji zwoluje przewodnicz4cy' O terminach posiedzefr czlonkowie

Kon:risji z-awiadam\ani s4 z co najmniej dwudnio\^rym lvyprzedzeniem' zawiadomienie mo2e

byd dokonane w formie telefonicznej i poczty elektronicznej'

$24.Komisjaobradujenaposiedzeniachzamknigtych,bezudzialuoferent6w.

$2s"Komisja wydaje opinie w obecnoSci co najmniei 2 czlonk6w w tym przewodnicz4cego'

w przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos przewodniczqcego komisji'

$26.Opiniowanie ofert konkursowych ma charakter punktowy' Oferta mo1e uzyskad

maksyrnalnie 1 0 Punkt6w'

$Z7"OcenE przepfowadza siq nazasadachokreSlonych w art' 15 ust' 1 pkt' 1-6 i ust' 2 ustawy'

FIOZDZIA\' 13

Postanowienia koftcowe

$28.Poclmioty Programu mogQ bezposrednio kierowai swoje wnioski i propozycje dotycz4ce

Programu, kt6re s4 rozpatrywane przez Burmistrza'

$29.W sl.tuacjach nieuregulowanych niniejszym Programem maiE zastosowanie przepisy

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

ustawy o samorz4dzie gminnyfll oraz Kodeksu cywilnego'

$30"Wszelkie zmiany dolyczqcezapis6w zawartychw niniejszym w Programie mozliwe s?

jedynie w trybie przeznaczonym do jego uchwalenia'


