
ZARZi\DZENIE Nr 92/2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 3 listopada 2021r. 


w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie projektu uchwaly 
w sprawie przyjcrcia Rocznego programu wspolpracy Miasta i 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 poi:ytku publicznego i 0 

wolontariacie na 2022 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzC}dzie gmlnnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz.13 72 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 
pozarz~dowymi i podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, projektow aktow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tyeh organizaeji 
i podmiotow zarzC}dza siy co nastypuje : 

§1.1 Zarzqdza siy przeprowadzenie konsultaeji projektu "Rocznego programu 

wspolpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz z 
innymi podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2022 rok" ktory 

stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Celem konsultaeji jest poznanie stanowiska organizacji pozarzqdowyeh oraz innych 
podmiot6w wymienionyeh w art.3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosei pozytku publieznego 
i 0 wolontariaeie w zakresie projektu programu byd~cego przedmiotem konsultacji . 

§2. Tennin rozpoezycia konsultacji ustala siy na dzien 41istopada 2021 roku 
a zakonczenia konsultacj i na dzien 10 listopada 2021 roku. 

§3.1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji sC} organizaeje pozarz~dowe oraz inne 
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego na terenie gminy Sochocin. 

2. Konsultacje odbywajC} siy poprzez zlozenie przez uprawnione organizaeje pisemnej 
opinii w sprawie bydqcej przedmiotem konsultacji okreslonej w §1. 

§4. Wykonanie zarzC}dzenia powierza siy Samodzielnemu stanowisku pracy ds. kontroli 
zarzqdczej i funduszu so!eckiego. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Nr 9212021 
Burmistrza Miasta i 
Sochocin 
z dnia 3 2021r. 

PROJEKT 

ROCZNY PROGRAM WSPOLPRACY MIASTA I GMINY SOCHOCIN 

Z ORGANIZACJAMI POZARZi\DOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 


PROWADZi\CYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK. 


ROZDZIAL I 

Postanowienia 

§1.Podstawq prawnq Programu Wsp6lpracy Miasta i Sochoein 
Z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnose pozytku 

na dalej Wsp6lpraey, jest ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. 0 gminnym ( Dz. U. z 2021 r. 13 ze zm .) oraz ustawa 
z dnia kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci z 
2020 r. 1057 ze zm. ), 

Wspolpracy 

1) eel glowny i cele wspolpracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi; 


2) z pozarzqdowymi; 


3) 


4) formy wspolpracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi; 


priorytetowe zadania publicznc; 

6) reaJizacji programu; 

7) sposob programu; 

8) planowanych na programu; 

9) spos6b oeeny i programu;\..UJllLL4"" 

/,,"I!lLh' U10) informacja 0 Df()Qramu oraz konsultaej i; 

11) tryb powolywania i komisji konkursowych opiniowania ofert UL.1U1UU1U 

w otwartvch konkursach ofert, 
" 

Ilckroe w Programie Wspolpracy jest mowa 0 ustawie, rozumie to ustawf( 
z dnia 2003r. 0 pozytku i 0 wolontariacie (Dz. z 
2020 r. poz. 1 7 ). 



§4. w W spolpracy mowa 0 programie, rozumie to 
"Program Wspoipracy Miasta i Sochocin z organizacjami 
innymi podmiotami prowadzqcymi VL.LUH..U pozy1ku publicznego na 

§5. Ilekroc w W spolpracy mowa 0 gminie, to 
Miasto i Gminy Sochocin. 

§6. w Programie W spoipracy mowa 0 radzie miejskiej, przez 
to Rady Miejsk'l w Sochocinie. 

§7. Ilekroc w Wspolpracy mowa 0 Burmistrzu, rozumie przez to 
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. 

§8. Ilekroc w Programie Wspolpracy jest mowa 0 konkursie, to 
otwarty konkurs zadatl publicznych, 0 ktorym mowa wart. 13 

§9.Ilekroc w Wspolpracy mowa 0 organizacjach pozarz~dowych 
to: 

1) organizacje pozarzqdowe w rozumieniu ustawy, czyli "'~'~Y'u"t'"~ jednostkami 
publicznych i w celu osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne prawnej, ktorym odrybna ustawa 
przyznaje zdolnosc 

kluby C'rlr,""r>,'>i'" na podstawie przepisow z dnia 
czerwca 2010 r. 0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ), ktore uzyskujq osobowosc 
prawnEJ: w wyniku do ewidencji prowadzonej starostow; 

osoby 1 organizacyjne dzialajEJ:ce na o stosunku 
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Polskiej, 0 stosunku Panstwa 
do innych kosciolow i o gwarancjach wolnosci 

I jezeli ich cele prowadzenie dzialalnosci 
pozytku publicznego; 

4) jednostek samorzEJ:du terytorialnego; 

5) spoldzielnie socjalne; 

6) sporki akcyjne i sporki z ograniczonq odpowiedzialnosciEJ: oraz kluby bydqce 
na przepisow ustav.ry z czerwca 2010 r. 

z 2020 r. poz. 113 3), ktore dzialajEJ: w celu osiqgniycia 
przeznaczajCj dochodu na celow statutov.rych oraz nie nr?P?n 

do podzialu miydzy swoich udzialowcow, akcjonariuszy 

pracownikow. 


ROZDZIALII 

eel giowny i cele SZ(~zegOi wspolpracy gminy z organizacjami pozarz~dowymi 

§lO.Celem glownym wspolpracy Z organizacjami pozarzqdowymi i innymi 
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc publicznego jest systematyczna poprawa 
jakosci zycia mieszkarkow poprzez coraz ich potrzeb spolecznych 
oraz ksztahowanie demokratycznego ladu SDClieCZI w srodowisku lokalnym, 
budowanie partnerstwa pomi~dzy gminq pozarzqdov.rymi. W 
dobrej oraz 
definiowania potrzeb spolecznych oraz 

http:ustav.ry


§11. to: 


1) demokratycznego ladu w srodowisku lokalnym; 


lokalnych pozarzqdowych oraz umacnianie w 

poczucia odpowiedzialnosci za wsp61noty lokalnq oraz 


3) 	 ugruntowanie pozycji organizacji pozarzqdo\\ych jako partner6w samorzqdu 
w na rzecz rozwoju lokalnego; 

stworzenie warunk6w do aktywnosci SO(Hei;;ZI1le 	 gmmy; 

5) i inicjowanie spolecznej aktywnosci mieszkanc6w, w tym dzialalnosci 
w ramach wolontariatu; 

6) podmiot6w polityk~ lokalnq w zadan publicznych 
\\ymienionych wart. 4 ustawy; 

pozarzqdowymi, 

8) 	 pobudzanie aktywnosci organizacji pozarz4do\\tych w srodk6w spoza 
budzetu gminy, w tym funduszy unijnych. 

Zasady wspOtpracy gminy Z organizacjami pozarz~dowymi 

. .
§12.Przy podejmowaniu z organizacjami pozarzqdowymi mnyml 

podmiotami prowadzqcymi pozytku kierowacUIU'UHJJ'-' 

nast~pujqcymi iCa.~'UUUl 

1) partnerstwa na zasadach i w okreSlonej 
w ustawach, w identyfikowaniu i definiowaniu problem6w 

ich rozwiqzywania oraz z 

2) pomocniczoscl (subsydiarnosci) gmina wspiera dzialalnosc organizacji 
pozarzqdowych w zadan publicznych, z kt6rymi organizacje 

mog'l poradzic sobie 

3) przy '~l'-'~<UU 
efektywniejszego 

srodk6w publicznych; 

4) 	 uczciwej konkurencji- gmina udziela wszystkim podmiotom tych samych informacji 
odnosnie wykonywanych dzialan, a takze jednakowe kryteria wspierania 
wszystkich i pozarzqdo\\ych; 

5) 	 suwerennosci stron -gmina i 
odrybnosc, prawo do problem6w oraz 
podejmowania publicznych; 

6) udostypnia wsp6ipracuj'1cym z ni '1 organizacjom pozarzqdowym 
informacje 0 celach i srodkach na realizacjy zadan 
publicznych. 



ROZDZIAL IV 


Zakres przedmiotowy 


§B.Art. 4 Ust. 1 ustaw), ustawowy sfery zadan pozytku publicznego 
obejmuje praktycznie istotne dziedziny realnego i 

zainteresowania samorz'1du lokalnego i organizacj i pozarz'1dowych oraz podmiotow 
dzialaj'lcych w pUblicznego. 

ROZDZIAL V 

Formy wspolpracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi 

§14.1 Wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi ma charakter finansowy 
i pozafinansowy. 

2.Glowne fonny wspolpracy to: 

1) organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom v.rymienionym w art. 3 
ustawy, i zadan publicznych na zasadach okreslonych w 

2) informowanie si~ 0 planowanych kierunkach dzialalnosci; 

konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy, projektow aktow nonnatywnych w dziedzinach dotycz'1cych 

statutowej tych 1. 

ROZDZIAL VI 

Priorytetowe zadania publiczne 
§15.Priorytetowe zadania publiczne to: 

I) podtrzymywanie i upowszechnianie histol'ii i tradycji lokalnej; 
i spolecznym; 

3) wspieranie podejmowanych na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promowania 
aktywnego stylu zycia; 

4) wspomagaj'lca rozwoj spotecznosci lokalnych. 

ROZDZIAL VII 

Okres realizacji programu 

§16. Program Wspolpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarz'ldowymi i 
innymi podmiotami prowadz,wymi pozytku na rok", 
obejmuje okres od 1 roku 

poszczegolnych b~dq w otwartym 
konkursie ofert z zachowaniem okreslonych wart. 13 ustawy. 

ROZDZIAL VIII 

Sposob realizacji programu 

§18.Rada miejska uchwala program po konsultacjach z organizacjami 
pozarzqdov.rymi oraz podmiotami wart. 3 ustaVv)'. 

§19.Burmistrz realizuje program wspolpracy w 
1) rozpatruje ziozone w trybie pozakonkursowym 
2) konkurs ofert na publicznych; 



1 

ustala sklad osobowy komisji konkursowych. 

4) utrzymuje biez'!cy kontakt z 

5) koordynuje konsultacje programu; 


przez administrowanie 
pozarzqdowym promowac 


8) publikuje wyniki konkursow; 

9) przygoto\\tuje umowy zadan publicznych; 


odpowiada za kontroly i rozliczanie dotacji. 

ROZDZIAL 

Wysokosc srodk6w planowanyeh na programu 

§20.Na priorytetowe zadania publiczne wsp61pracy finansowej, 
ktore w konkursow, 
planuje 1"\,"7"''7'' w wysokosci do 2.000 

ROZDZIALX 

Sposob oeeny realizac,ji programu 

§21.Monitoring realizacji programu obejmuje: 
1) sprawozdania za rok z realizacji programu radzie 

miejskiej w terminie do 31 maja roku nastypnego; 
2) w/w sprawozdania w biuletynie 

§22.Monitoring programu odbywa 

wskaznikow: 

1) liczba ogloszonych nV"~~"'H 


3) przyznanych dotacji; 
4) projekt6w, ktore otrzymaly dofinansowania; 
5) liczba umow; 
6) kwota dotacji; 
7) l'!czna kwota wykorzystanych dotacji; 
8) liczba rozwillzanych umow; 
9) liczba umow partnerskich zawartych pomiydzy gminq a organizacjami 

pozarzqdowymi; 
10) liczba organizacji w trakcie spotkan z organizacjami pozarzqdowymi 

zwotanych przez Urzqd Miasta i Gminy 

ROZDZIALXI 


Informacja 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultac,ui 


.Projekt"Rocznego Programu Wspo!pracy z 
i innymi podmiotami prowadz'!:cymi dziaialnosc pozytku publicznego na 
opracowany Stanowisko Kontroli 
sOfeckiego przy wspolpracy z LllJJ''-'L';<,",U GKRP A oraz Wydzialem Finansow i 

a nastypnie skonsultowany z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy. 

§24. Projekt Programu podaje do publicznej wiadomosci na stronie BIP 

Sochocin Termin przeprowadzenia konsultacji uplywa 


z dniem 10 listopada 




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 Burmistrza oraz przedstawicieli 
organizacji pozarzqdowych. z wylqczeniem os6b wskazanych przez organizacje biorqce 
udzial w konkursie. W komisji mogq znaleze siy r6wniez osoby posiadajqce 
specjalistycznq wiedzy w dziedzinie. kt6rej dotyczy konkurs. 

§26.Komisja konkursowa sklada siy z przewodniczqcego i 3 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 2021 r. pOZ. 735 ze zm.) dotyczqce wylqczenia 
pracownika. 

§28.Przewodniczqcy oraz czlonkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu siy 
z wykazem zlotonych 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 formie 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 r6wnej ilosci glos6w decyduje glos przewodnicz,!cego 
komisji. 

§33.0piniowanie ofert konkursowych rna charakter pUnktowy. Oferta moze uzyskae 
maksymalnie 10 punkt6w. 

§34.0ceny przeprowadza siy na zasadach okreslonych wart. IS ust. I 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 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 dotyczqce zapis6w zawartych w niniejszym w Programie 
motliwe s'1 jedynie w trybie przeznaczonym do jego uchwalenia. 


