
Uchwała Nr 159/XX/2011
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 21 grudnia 2O11r.

w sprawie'. Uchwalenia ,'Rocznego Prograrnu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działalność pożytku pub|icznego na rok 2o12''

Miasta Sierpc
prowadzącym i

Na podstawie ań.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwieinia 2003 roku o działalności pożWku
publicznego i o Wolontariacie (tekst jednolity oz' U. z 2010 Nr 234 poz. '1536) z późniejszymi
zmianami, W związku z ań. 18 ust.1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoŻądzie gminnym
(jednolity tekst Oz.U z 2001 (. N l42, poz.1591 - ze zmianami) Rada Miejska Sierpca uchwala,
co następuje:

sL
P rzyjąć 'Roczny Program Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012''
W Wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

s2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpc.

1.

s3.

Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w zycie po 14 dniach od daty opublikowania w dzienniku
urzędowym '

2.

|'J R 2.: E w i:] t] l\ lC ZĄcY
rł''t,r.,l '''ffiE|,JźJ

lł",'t, !'Ę,,',rki
I

I



t'!]'ĄsTo s]ERPc

Załącznik nr'! do Uchlvały nr 159lXXJ2a11
Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 21.12.201 I roku

RoczNY PRoGRAN! WSPoŁPRAGY
MIASTA SIERPC

z oRGANlzAcJAMl PozARzĄDovVYMl oRAz' PoDMloTAMlPRoWADzĄcYMlDzlAŁALNoŚc
POZYTKU PUtsLICZNEGO

NA ROK 2012

Sierpc, rok 2012



Proqram }\rsoÓłpracv ]!]iasta Sjerpca
z orqanizaciaml pozarzadowvm! oraz innyml podrniotaml

provła dza cvm j dzjała] n oś Ć p ożytku p u b] jczneq o
na rok 2012.

WsTĘP
organizaĄe pozarzaśowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju naszej społeczności,
gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne
mieszkańców Naszego Miasta. lstnieje potrzeba włączenia organizacji pozarządowych
\Jv system funkc.ionowania gminy na zasadzie równoprawnego pańnerstlva.
Rada pzyjmując niniejszy dokumeni, dekiaruje woię współpracy z organizaĄami
pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadzie pańnerstwa a Program precyzuje zakres
wspołdziałania'

Rozdział l
Postanowienia oqóine.

llekroć w Programie Współpracy Miasta Sierpca i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pozytku publicznego na rok 2o12 jest mowa o:

. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pozytku publicznego i o wolontańacie (Dz.U. Nr 96 poz.B73
z pózn. zmianami)

. Gminie - należy przez to rozumieć organ samorządowy Miasta Sierpc,
realizu'jący, realizujący określone zadania publiczne nalezące do zadań gminy

. Podmiotach programu - rozumie się prŻez to organizacje pozauądowe oraz
podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego, o których mowa W art.3
ust.3 ustawy

Sferze zadań publicznych _ należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w ań.4
ust.'1 ustawy.
Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ań' 127 ust'1 pkt'1 lit. e oraz art.211
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pubiicznych (Dz.U, Nr 157, poz"124O
z póŹn. zmianami.
Programie - rozumie się przez io Program wspołpracy Miasta Sierpc z organizacjamr
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na
rok2012.
Zadaniacl'ł Miasta - należy rozumiec zadania publiczne, nalezące do zakresu działania
gminy wg. ustawy o samorządzie gminnym z dnia G8 marca 1990 roku (Dz.U z 2oo1 r'
Nr 142 poz.1591 z późnią zmianami.

Rozdział ll
Cel qłównv i i cele szczeqołowe Proqramu

Celem uchwalenia Rocznego Programu wspołpracy Miasta Sierpc z organizaĄami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pozyiku publicznego jest
efektywne wykorzystanie społecznej akłwności, słuzącej pełniejszemu zaspokajaniu
potrzeb mieszkańcÓw Miasta.
Zasadniczym ce|em jest budowanie pańnerstwa między samorządem i podmiotami
działającymi w sferze poŹytku pubiicznego oraz umacnianle w świadomości społeczne1,
poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.



Ce:r sz;:srli;,';e Prcqramu;
'i ' Z.ł]ęxszeni: wpi;ł,vu n":ieszkańco',v na kieowanie poiiiyki spci=cznej '.,'l l'';lieście-

2. T,łlłrzenie warunków do budowania wspcłpracy mięcz,v' sarilcrza-dem
i organizacjami pozarządorłym i'

3- okreśIenie priorytetowych zadań pubiicznych.
4' Zapewnienie organizacjom mozliwie najlepszych warunkÓw do prowadzenia

działalności na ierenie miasia
5' Wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozaiązań zwiększających

świadomośc obywatelską społeczeństwa araz działan słuzących integracji
społecznej mieszkańców Sierpca

6. Zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych.

Rozdział lll
Zasady współpracy

Współpraca Miasta Sierpc z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach'
'] . Pomocności _ samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym'

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami a organizac'je realizują
uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, słuzące zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców miasta'

2. Suwerenności stron - polega na tym, ze
i odrębności w samodzielnym definiowaniu
zadań i rozł,tiąan ia problemów.

3' Pańnerstwa - opiera się na relacji wspólnego zaufania, a lakże informowania się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu harmonizacji tych
poczynań. Zasada równoprawnego partnerstwa umożliwia włączenie podmiotów
pozarządowych do systemu funkcjonowania Miasta Sierpca a także konstytuuje
i nicjatywę d la rozwoju |okal nej społeczności.

4' Efektywności - Miasto Sierpc, dąząc do najefektywniejszego wykorzystania
środków publicznych, przekazĄe pomiotom Programu realizację zadań własnych.
Udziela dotacji na ich wykonanie, a organizacje zapew]iają wykorzystanie
przyznanych środków w sposób gospodamy, profesjonalny i terminolvy.

5' Uczciwej konkurencji _ pozwala na udział w otwańych konkursach ofeń
wszystkim organizacjom pozarządowm i podmiotom prowadzącym działalnośó
pożytku publicznego, o których mowa W ań.3 ust-3 ustawy. Kryteria ocen są
identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorami zadan zostają organizacje
pozarządowe, które uzyskują nĄvłyższe oceny oraz akceptację Burmistza Miasta
SierPc.

6. Jawności - realizowana jest poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym
informacji o zamiarach, celach, środkach finansowych przeznaczonych w budżecie
miasta na realizację zadań publicznych oraz kryteriach i sposobie oceny projektóW.

Stosowanie powyŹszych zasad przez podmioty Programu jest gwarantem jakości

współpracy samorządu Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pozlku publicznego.

Rozdział lV
PodmioĘ wspołpracy

Podmiotami realizującymi wspołpracę są
1. Rada jako organ stanowiący oraz Burmistrz jako organ wykonawczy

strony mają prawo do niezalezności
i poszukiwaniu sposobów realizacji
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3. oi-ganizacje pozar7ącjcwe craz podmioty prowadzące cjzjałainoŚć pożytku
publicznego V/ zakresie odootłvladającym zadaniom miasta'
organizacje informu.!ą o goto'lrości do vrspółpracy poprzez wypełnienie
ankiely.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy wspołpracy

Przedmiotem Wspołpracy samorządu miasta sierpca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmioiami prov/adzącymi działalność pozytku publicznego jest realizacja zadań
pub|icznych nalezących do zakresu działainości gminy zgodnie z ustawą o samorządzle
gminnym i jnnymi ustawami.
W zakresie przedmiotowym miasto Sierpc prowadzi działalność w sferze zadań
publicznych' określonych W ań. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o woloniariacie.

Rozdział Vl
Formy wspołpracy

Współpraca z organizaĄami pozarządawymi na charakter finansowy oraz pozafinansowy.
1. Wspołpraca o charakterze finansowym polegać będzie na:

a) Zlecaniu organizacjom realizaąi zdań publicznych w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b) Zleceniu realizaĄi zdania na podstawie zawartej umowy w ramach inicjatywy
. lokalnej,

2. Srodki finansowe przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w pkt. 1 nie
mogą być przeznaczone na:
a) Dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu Miasta lub jego

funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
b) Refundację kosŹóW
c) Budowę, zakup budynków lub budowli, zakup gruntów, działalność gospodarczą

podm iotów prowadzącyeh działal ność pożytku publicznego
d) Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
e) Działalnośc polityczną lub religijną

3. Współpraca w formie pozafinansowej odbywać się będzie w szczególności
poprzez:
a) Wzajemne informowanie się stron o planowanych przedsięwzięciach z zakresu

zadań publicznych
b) Konsuitacje z podmiotami programu projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji
c) Wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok
d) Udostępnianie w miarę mozliwości urządzeń, sprzętu itp.
e) Wspólny udział w szkoleniach' konferencjach
f) Upowszechnienia praktyki zachęcania mieszkańców miasta Sierpca do

przekazywania 1 % swojego podatku lokalnym organizacjom pozarządowym.



Rczciział l]j
Pri ołyteto'ł e Zadania pubłiczne

Ustala się na rok 2a12 następujące zacianja pfiorytetcwe Miasta Sierpc realizorlrane we
wspołpracy samorządu miejskjego z organizaciami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3, ust. 3 usiawy.

1. Działania z zał<resu ',Upowszechnianie kultury fizycznĄ i spońu oraz
turystyki":

. Wspieranie działalności kiubów spońowych

. Wspieranie szkoleń spońowych, udziału w zawodach i rozgrywkach
spońowych

. Pomoc w organizacji wypoczynku załrrodników poprzez dofinansol''ranie
obozów spońowo-reki'eacyjnych.

. Udział w organizacji masowych imprez spońowo-rekreacyjnych, turniejów,
olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze-

2. Działania z zakresu ,,Kultura, edukacja i wspieranie społeczności lokalnych''
oraz z zakresu,,Wypoczynek dzieci i młodzieży'':

. Wspieranie działań na rzecz rozwĄu edukacji i kultury

. Wspieranie działalności zespołów ańystycznych

. Podtrzymyvvanie lokalnych i narodowych tradycji

. Dotowanie publikacji wydawniczych o tematyce lokalnej

. Wspieranie działa|ności na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

. Stworzenie mieszkańcom Sieęca warunków do aktywnego spędzania
wolnego czasu

. Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej paprzez organizację
ko|onii, obozów' biwaków, zimowisk oraz szkolenia młodzieży itp'

. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwó.i
przedsiębiorczości

. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
3' Działanla z zakresu ,,Ochrona i promocja zdrowia'':

. Promocja zdrowego stylu życia

. Krzewienie idei krwiodawstwa

. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym

. Wspieranie rozwoju spońu, kultury, rekreacji' turystyki, krajoznawstwa wśród
osób niepełnosprawnych

. Finansowanie programówprofilaktycznych

. Naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej
o Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka

W pzypadku stwierdzenia potrzeb lokalnych Rada Miejska w Sierpcu może w drodze
uchwały wskazać inne niż w Programie zadania priorytetowe, które wymagają realizacji
w celu zlecenia ich na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Rozdział Vlll
Okres realizacji programu

'1 . Program realizowany będzie w okresie od 1.o1.2o12 r. do 31 122aftr.
z zastrzeżeniem pkt. 2
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konkursu cfer1 na ,vspieranie reaiizacji załan pubiicznych miasta Sierpc na
rak 2A12

Rozdział lX
sposób realizacji pirogramu

\lVzajemna współpraca z organizacjami w ramach programu określa działania
o charakterze finansowym oraz pozafinansowych w tym.

1. Przeprowadzanie otwańych konkursow ofeń odbywające się według następujących
zctsdu

a) Zlecanie realizaĄi zadań Miasta Sierpc organizacjom obejmuje w pierwsze'1
kolejności zadania pnoryteio'łre i odby'łać się będzie pc przeprcwadzeniu
otwańego konkursu ofeń, chyba ze odrębne przepisy przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie mozna realizować w inny sposób określony
w odrębnych przepisach.

b) otwarty konkurs ofeń ogłasza Burmistrz Miasta Sierpc
c) Termin składania ofeń nie może być króiszy niż 21 dni od dnia ukazania się

ogłoszenia
d) otwańy konkurs ofeń ogłasza się'

. W Biuletynie lnformacji Pubiicznej - bip. sierpc.p| w zakładce
organizacje pozarządowe

. Na tablicy ogłoszeń w budynku Ulzędu Miejskiego w Sierpcu
e) Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta

Sierpc
f) Decyzję o wyboze ofeń wyłonionych

podejmuje Burmisirz Miasta Sierpc
konkursowej

g) Decyzja Burmistrza jest podstawą do zavtarcia umów pomiędzy
upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę.
Umowa określa sposób itermin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia

h) Wyniki konkursu są pubiikowane na stronie bip. Sierpc.pl
i) WspÓlną ofeńę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji

działających wspólnie zgodnie z art' 14 ust. 2 ustawy.
2' Zlecanie z pominięciem otwańego konkursu ofeń realizacji _ na wniosek

organizacji - zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym na
zasadach i trybie określonych w ań. 19 a ustalvy'

3. Wspołpraca o charakterze pozafinansowym została omówiona rozdziale Vl pkt. 3.

Rozdział X
Wysokość środków pfzeznaczonych na realizację programu

1. W roku 2o'l2 na realizację zadań publicznych ob!ęĘm niniejszym programem
pŻeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 250'000,00 zł.
w tym na zadania .

a) Upowszechnianie kultury fizycznej i spońu oraz turystyki
_ zadania w zakresie kultury fizycznej i spońu 200.000,00 zł.

b) Działania z zakresu ,,Kultura, edukacja i wspieranie społeczności
lokalnych'' oraz z zaklesu ,,Wypoczynek dzieci i młodzieży''

30 .000'00 zł
c) Działalność z zakresu ochrona i Promocja zdrowia -

programy polityki zdrowotnej 20 .00o,oo zł'

przez komisję i udzieleniu dotacji
po zasięgnięciu opinii komisji



3' Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
wtrybieań. 19a ustawy stanowi najwyżej 20o/o dotaĄi planowanych w roku 2012.

4. ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
objętych niniejszym programem zweryfikuje uchwała budżetowa Miasta Sierpc
na 2012 t.

Rozdział Xl

Sposób oceny realizacji programu

'l. Realizacja przyjętego Programu poddawana będzie ocenie według poniższych
wskaŹników:
1) Liczba ogłoszonych otwańych konkursów ofeń
2) Liczba ofeń złozonych w konkursach
3) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych
4) Wysokość kwot udzielonych dotacji
5) Liczby organizacji pozarządowych podejmujących działania publiczne na rzecz

lokalnej społeczności we wspołpracy z samorządem
- 6) Liczby osób, które były adresatami zadań publicznych określonych w programie

7) Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską
w Sierpcu konsultowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział XI!

lnformacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Roczny Program Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozaządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012 został opracowany
po konsultacjach przeprowadzonych w listopadzie 201 1 roku.
Konsultacje miały charakter współpracy osobistej, elektronicznej i telefonicznej
z pracownikiem vvyznaczony przez Burmistza Miasta Sierpc wspóĘracy z organizacjami
prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego.
W listopadzie 201'l roku projekt programu został umieszczony w Biuletynie lnformacji
publicznej bip.sierpc.pl w zakładce organizacje pozarządowe''.

- organizacje pozarządowe mogty przez okres dwóch tygodni od daty podania do publicznej
wiadomości projektu Programu zgłaszać swoje postulaty, uwagi i wnioski.
Po upływie terminu konsultacji wniesione uwagi, wnioski i postulaty zostały
przeanalizowane, a uznane za zasadne włączone do projektu Programu.

Rozdział Xlll
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofeń
w otwartych konkursach ofeń

1. Burmistrz Miasta Sierpc zarządzeniem powołuje komisję konkursową ze
wskazaniem pzewodniczącego i wicepzewodniczącego oraz wprowadza
regulamin pracy komisji.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) Przedstawiciele Burmistrza Miasta - tzy osoby
b) 9 osób reprezentujących organizacje pozaządowe i podmioty wymienione w ań.

3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w konkursie
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publicznyci. kiorych konkurs ioij'czy.
4' W ocenie ofeńy złoŹołiej tł konkursie nje moze brać udział osoba, której powią_zania

ze składa.jącym ją podmio1em mogą budzrc zasirzezenia co do jej bezsironności.
5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie' Ze

\^l przypadku sl'Vierciz"nia istnienia po',viązań, o kiórych mowa V/ pkt. 4 członek
komisji zgłasza ten faki na posiedzeniu i zostaje wyłączony z ocerry ofeńy
podmiotu, z którym powiązanie występuje.

6' Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący
W uzasadnionych plzypadkach przewodniczący maŻe zarządzić inny tryb komisji.

8' Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosóW w obecności, co najmniej połowy pełnego składu'
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Komisja konkursowa po zakończeniu prac przekazuje Burmistrzowi Miasia Sierpc
proiokół z obrad komisji wraz z listąwyników konkursu.
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest wiązące dla Burmistrza Miasta
Sierpc.

10.Wyniki otwańego konkursu ofeń zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania
publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie w:
a) Biuletynie lnformacji Publicznej
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu na tablicy informacyjnej.

Rozdział XlV
Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego Programu wymagająformy pzyjętej dla jego uchwalenia'
2. Burmistrz Miasta Sierpc w terminie do 30.04.2013 przedłoży Radzie Miejskiej

w Sierpcu sprawozdanie z realizacji programu.
3. Sprawozdanie z realizaĄi Programu będzie opublikowane w BlP Miasta Sierpc.
4' organizacja wyłoniona w konkursie ofeń realizując zlecone zadania, zobowiązana

jest do promocji Miasta Sierpca poprzez zamieszczanie na strojach, dyplomach
i materiałach informacyjnych herbu miasta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy
usiawy o działalności pożytku publicznego i wolontańacie, kodeksu cywilnego, ustawy
o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu
postępowania administracyjnego
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