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Program Wsp łpracv Miasta Sierpca
z organizaciami pozarzadowvmi oraz innvmi podmiotami

prowadzacvmi działalnośćpożvtku publiczneeo na rok 2011.

WSTEP
organizacje pozaruądowe stanowią znakomitąbazędla rozwoju naszej społeczności,
na sprawy społeczne mieszka c w
Naszego Miasta. Istnieje potrzebawłączeniaorganizacjipozarządowych w system
funkcjonowania gminy na zasadzie r wnoprawnego partnerstwa.
Rada przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę wsp Ęracy z otgar|izacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadzie partnerstwa a Program precyzlje zakres
wsp łdziałania.

gdY skupiają najaktywniejszych i najbardziej wraŻliwych

Roz

dział

I

Postanowienia Og lne.
Ilekro w Programie Wsp łpracy Miasta Sierpca i innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośćpozytku publicznego na rok 2011 jest mowa o:
o Ustawie - rozumie się przęzto ustawę z dnia24 kwietnia2}O3 roku p dzielności
poŻytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z p Żn. zmianami)
. Gminie _ naleŻy przez to rozumieć organ samorządowy Miasta Sierpc, rea|izujący,
realizujący określonęzadania publiczne naleŻące do zada gminy
. Podmiotach programu - rozumie się prizezto organizacjepozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalnośćpozytku publicznego' o kt
rych mowa w art.3
ust.3 ustawy
Sferze zada publicznych _ naleŻy przez to rozumieÓ zadania, o kt rych mowa
w art.4 ust.l ustawy.
Dotacji _ rozumie się przęz to dotację w rozumieniu art. l27 ust.l pkt.l lit. e oraz
art.211 ustawy zdnia27 sierpnia2}}9 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr l 57, poz.l240 z p żn. zmianami.
Programie - rozumie się przezto Program wsp Ęracy Miasta Sierpc
z or ganizacj am pozarządowymi i innym i podmiotam i prowad zącymi dz iałalność
pozytku publicznego na rok 201 I .
Zadaniach Miasta _ naleŻy rozumi eÓ zadania publiczne, nale Żące do zakresu
działaniagminy wg. ustawy o samorządzie gminnym z dniaO8 marca 1990 roku
(Dz.U z2001 r. Nr 14Żpoz.159l zp źniej zmianami.

i

Roz dział II

Cel gł wny i i cele szczeg łowe Programu
Celem uchwalenia Rocznego Programu wsp Ęracy Miasta Sierpc z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działa\nośćpożytku publicznego jest efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności, sfuzącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb
mieszkaric w Miasta .
Zasadniczp celem jest budowanie partnerstwa między samorządem i podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego orzumacnianie w świadomościspołecznej,
poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wsp lnotę lokalną.

Cele szczeg łowe Programu:
1' Zwiększenie wpĘwu mieszkaric w na kreowanie polityki
społe cznejw mieście.
2' Tworzenie warunk w do budowania wsp oĘracy'"ęoły
amorządem i organizacjami
pozarządowymi.
'
3. określeniepriorytetowych zada publicznych.
4' zapewnienie organizacjommozliwie najlepszych
warunk w do prowadzenia
J
działalnościna terenie miasta
5' Wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozw iązaitzwiększających
świadomość
obywatelską społecze stwa oraz działari sfuzący.r'
intg.ucji społecznej mieszkaric w
Sierpca

6'

Zab ezpieczenie środkw

fi

nansowych na dofi nansowanie zadaftpubl
icznych.

RozdziałIII

ZasaĆly wsp łpracy

Wsp łpraca Miasta Sierpc z
no!1iotami Programu.opiera się
l

'

2'
3'

na następujących zasadach:
Pomocności - samorząd udzielapo,no.y'o rganizacjom
pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym pot'".uurni "u
o.iun izacjerealizują
priorytetowe zadaniapubliczn., .?u'ą.e
źaspoka.;aniu potrzeb
trf:#H#1""Tiej

Suwerenności

_

stron
polega na tym, ze strony mają prawo
do niezalezności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu
i porruti*lniu sposob w realizacji
zadafl
i r ozw iązan ia problem w.

Partnerstwa - opiera się na relacji wsp lnego
zaufanią atakŻeinformowania się
o planowanych kierunka ch działainosci
i wspołoz iałaniaw celu harmonizacji
tych
poczynait' Zasada r wnoprawnego partnerstwa
umozliwia włąc zeniepodmiot w
pozarządowych do systemu funkcj onowania.
Miu'iu śi..p. a a takŻękonstytuuj e
inicjaĘwę dla rozwoju lokalnej społecznosci.
4' EfekĘwności- Miasto Sierpcl ary'ą"do najefektywniejszego
wykorzystania środkw
publicznych, przekazuje pomiotom Prog.u'
, ,"uiirucji zadaftwłasnych .IJdzie;a
dotacji na ich wykonanie, a organ izacjJzapewniają
*yio.'ystanie przyznanych
środkw w spos b gospodarny, profeś;onuiny i
t.'".'i'i'"*y.
5' Uczciwej konkurencji_ por*ilanuidriuł* ot*a.tych
Lonkursach ofert wszystkim
organizacjom
i podmiotom prow adzącym działainoś
ęo7rzedowym
pozytku
publicznego o kt rych mowa w art.3 ust.3
ustawy. Kryeria ocen są identy czne dla
wszystkich podmiot w, a realizatorami zada
o rlinizac1e pozarząd,owe' kt re
uzyskują najwyŻsze oceny oraz akceptację nurmistrza
"o;tu.;ą
niiasta Sierpc.
6' Jawności- realizowana jest poprzeiuaostępnianie o.g*'ucjom
pozarządowym
informacj i o zamiarach, celach,_środkach
finansowych przeznaczonychw budzecie
miasta na realizację zada publiczn ych orizL'yt".iu.t,
i .po'ouie oceny projekt w.
7.
Stosowanie powyzszyc! zasad

ĘY"rpodmioty Pr98ramu jest gwarantem jakości
wsp Ęracy samoruądu Miasta Ś]epc',
orgunL*iu'i poiui owymi orazinnymi
podmiotami prowadzącymi działalnose po7vtr<u
'
publicznego.

Rozdział IV

PodmioĘ wsp łpracy
mi realizuj ącymi wsp Ęracę są.
Radajako organ stanowiący orazBurmistrz jako organ wykonawczy
Właściwekom rki organrzacyjne Urzędu Miejskiego i inne jednosti< i organizacyjne
miasta, podejmujące na bieząco wsp łpra.ę o'gŃ zacjan w zakresie
działania
określonego ich regulaminem lub statutem '
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadz ące działalnośćpozytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta.
organizacje informują o gotowości do wsp łpracy poprzezwypełnienie ankiety.

Podm iota

l.

2.

3'

Rozdział v

Zakres przedmiotorvy wsp łpracy
Przedmiotem wsp łpracy samorządu miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi
i innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośpożytku publiczn"go jest reali
zacja zadanpublicznych
naleŻących do zakresu działalnościgminy zgodnle z ustawą ,*or,
i innymi

ądziegminnym

ustawami.

W zakresie przedmiotowym miasto Sierpc prowadz i działalnośw sferze zada publicznych,
określonych w art.4 Ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział VI

Formy wsp lpracy

Wsp łpraca z organizacjami pozarządowymi na charakter finansowy orazpozafinansowy.
l . Wsp łpraca o charakte rze ftnansowym polegać będzie na:
a) Zlecaniu organizacjom realizacji zda publicznych w formie wspieran iawraz
zudzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) Zleceniu realizacjizdaniana podstawie zawartej umowy w ramach inicjatywy

2.

3.

lokalnej,
Środki finansow e ptzeznaczone na realizację zadan, o kt
rych mowa w pkt. l nie
mogą być przeznaczone na:
a) Dotowanie przedsięwzięć, kt re sąfinansowane zbudzetuMiasta lub jego
funduszy celowych na podstawie przepis w szczeg lnych
b) Refundację koszt w
c) Budowę, zakup budynk w lub budowli, zakupgrunt w, działalnośćgospo darczą
podmiot w prowadzących działalnośćpozytku
lublicznego
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizyc znym lub priwnym
e) Działalnośćpolitycznąlub religijną
Wsp łpracaw formie pozaftnansowej odblwa się będziew szczeg lnościpoprzez:
a) Wzajemne informowanie się stron o planowuny.h przedsięwzi[ciach z zakłesu
zada publicznych
b) Konsultacje z podmiotami programu projekt w akt w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalnościtych organizłcji
c) wsp lne uzgadnianie zada priorytetowych na kolejny .ok
d) Udostępnianie w miarę mozliwości urząd ze , sptzęiu itp.
e) Wsp lny udziałw szkoleniach, konferencjach

D

Upowszechnienia praktyki zachęcania mieszkaric w miasta Sierpca
do
przekazywania l % swojego podatku lokalnym organizacjo. po"urządowym.

Rozdział VII

Prio rytetowe zadania pu bliczne
Ustala się na rok 2011 następujace zadaniapriorytetowe Miasta
Sierp crea|izowane we
wsp łpracy samorządu miejskiego z organiżacjami pozarządowymi podmiotami
i
wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy.

1
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2.

3.

wr#lii'nĘ#g#**:;ł;m*H:-ffi

tyki"

:

sportowych
P9moc w organizacji wypoczynku zawodnik w poprzęzdofinansowanie
oboz w sportowo-rekreacyjnych.

'

Ulział w organizĄi masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniej

'

czasu
Zapewnienie wypoczynku dzieci i m odzieŻy szkolnej poprzezorganizację
oboz w, biwak w, zimowisk itp.

w,

olimpiad oraz innych imprez o podobnyrncharakt erze.
Działania z zahłesu,,Kultura i edukacja'':
. Wspieranie działa narzecz rozwoju edukacji
. Wspieran ie działa|nościzespoł w artystycznychi kultury
o Podtrzymywanie rokalnych i narodowych tradycji
o Dotowanie publikacji wydawniczych o tematyce lokalnej
' Wspieranie działalnościnarzeczekologii i ochrony środowiska.
Działania z zakresu,,Wypoczynek dzięci i młJdziezy,,:
' Stworzenie mieszkaricom Sierpca warunk w do akĘwnego spędzania wolnego

4.

Działania z zakresu,,ochrona i promo cja zdrowia,,:
o Promocja zdrowego Ęlu Życia
. Krzewienie idei krwiodawstwa
na rzecz integracji os b niepełnosprawnych ze środowiskiem
' Działania
lokalnym
o Wspieranie rozwoju sportu, kultury, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa wśr
d
os b niepełnosprawnych
o Finansowanie program w profilaktycznych
. Naykę pierwszej pomocy przedlekarskiej
W przypadku stwierdzeniapotrzeb lokalnych Rada trłie3st<a w Sierpcu
może w drodze
uchwały wskazać inne niz w Program ie zidania prioryt to*.,
kt re wymagają realizacji w
celu zlecenia ich na zasadach określonych w ustawie iub odrębnych
pir"pil*t .

Rozdział VIII

Okres realizacji programu
l

'

2'

Program realizow any będzie w okresie od 1 .l .2Ol

pkl

Z

1

r. do 31

.l2.20l l

r

.

z

zastrzeŻeniem

Termin realizacji poszczeg lnych zada określony będzie w warunkach
otwartego
konkursu ofert na wspieranie realizacji zada publicinych miasta
Sierpc na rok z0ll.

Rozdział IX

Spos b realizacji programu
lVzajemna wsp Ęraca z organizacjami w ramach programu określa działaniao charakterze
finansowp oraz pozafinansowych w tym:
Przeprowadzanie otwartych konkurs w ofert odbywające się wedfug następujących

l.

zasad:

a) Zlęcanie realizacji zada Miasta Sierpc

2.
3.

organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzi" po
i''ęrowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba ze odrębne przepisy przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie moŻnarealizować w inny spos b okręślony
w odrębn ych przepisach.
b) otwarty konkurs ofert oglaszaBurmistrz Miasta sierpc
c) Termin składania ofert nie moze by kr ts zy niż 2l dni od dnia ukazania się
ogłoszenia
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
. W Biuletynie Informacji Publicznej _ bip. sierpc.p| w zakładce
or ganizacj e p ozaruądowe
. Na tablicy ogłoszeri w budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu
e) Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez-Burmistrza Miasta
Sierpc
Decyzję
o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji
D
podejmuje Burmistrz Miasta Sierpc po zasięgnięciu opinii komisji
konkursowej
g) Decyzja Burmistrza jest podstawą do zawarcia um w pomiędzy
upowaznionymi przedstawicielami stron podejmuj ących wqp
Ęracę.
Umowa określa spos b i termin przekazania dotacji oraz jej'roźIiczenia
h) Wyniki konkursu są publikowane na stronie bin. śierpc.-pi
i) Wsp lnąofertę w konkursie mogązłoŻyćo*i. tuu *ię*1 organizacji
działających wsp lnie zgodnię z art. t4 ust. 2 ustawy.
Zlecanie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji-_ nawniosek
otganizacji - zadania publicznego o charakterze lokalnyrnlub regionalnym na
zasadach i trybie określonych w art. 19 a ustawy.
Wsp Ęraca o charakterze pozaftnansowym zostałaom wion arozdziale VI pkt. 3.

Rozdział X

WysokoŚć Środk w plzeznagzonych na realizację programu
W roku 20ll na rea|izację zada publicznych objętym niniejszym programem
przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej
2. Wysokośćśrodkw fi nansowych przeznaczonych na realizację zada publicznych
w trybie art. 19 a ustawy stanowi najwyżej z}%dotacji planowanych w roku iott.
3. ostateczną kwotę środkw pfizęznaczonych na rea|izacjĘ zada publi.'nych
objętych
_Sierpc
niniejszym programem zweryfikuje uchwała budżetowa Miasta
na 2afi' r.
1.

Rozdział XI

Spos b oceny realizacji programu

l. Realizacj a przyjętego Programu poddawanabędzie ocenie wedfug ponizszych
wskźnik w:
1) Liczba ogłoszonych otwartych konkurs w ofert
2) Liczba ofert złoŻonych w konkursach
3) Liczba zawartych um w na realizację zada publicznych
4) Wysokoś kwot udzielonych dotacji
5) Liczby organizacji pozarządowych podejmujących działaniapubliczne natzęcz
lokalnej społecznościwe wsp łpracy z samorządem
6)' Liczbv os b, kt re były adresatami zadu publicznych określonych w programie
7) Liczba projekt w akt w prawa miejscowego stanowionych przezRadę Miejską
2.

w Sierpcu konsultowanych przez organizacje pozarządowe.
W terminie do 30.04.2012 Burmistrz Miasta Sierpc składa Radzie Miejskiej sprawozdanie
z rocznel realizacji Programu.

Rozdział XII

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o pruebiegu konsuttacji
Roczny Program Wsp Ęracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działa|nośćpozytku publicznego na 2rok201l został opracowany po
konsultacj ach przeprowadzony w listopadzie 2010 roku.
Konsultacje miĄ charakter wsp Ęracy osobistej, elektronicznej i telefoni cznej
z pracownikiem wyznaczony przęz Burmistrza Miasta Sierpc wsp Ęracy z otganizacjami
prowadz ąc ym i działa|ność pożytku pub l i czne go .
W listopadzie 20l0 roku projekt programu zostałumieszczony w Biuletynie Informacji
pub l icznej b ip. s ierpc. p l w zakładce organ izacje p ozarządowe''.
organizacje pozarządowe mogły przez okres dw ch tygodni od daty podania do publicznej
wiadomościprojektu Programu zgłaszać swoje posfulaty, uwagi i wnioski.
Po upĘwie terminu konsultacji wniesione uwagi , wnioski i posfulaty zostały
przeanalizowane, a uznanezazasadne włączone do projektu Programu.

Rozdział XIII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

l.

Burmistrz Miasta Sierpc zarządzeniem powołuje komisję konkursowązewskazaniem
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego orźV wprowadzaregulamin pracy komisji.
Ż. W skład komisji konkursowej wchodzą
a) przedstawiciele Burmistrza Miasta - trzy osoby
b) 9 os b reprezenfujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3
ust. 3 ustawy zwyłączeniem os b reprezentujących organizacje biorące udział w
konkursie
3. W pracach komisji mogąuczestniczyćtakŻe z głosem doradczym osoby posiadające
specjalisĘcznąwiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zada publicznych, kt rych
konkurs dotyczy.
4. W ocenie oferty złoŻonej w konkursie nie moze bra udział osoba, kt rej powiąania
ze składającym jąpodmiotem mogąbudzi zastrzeŻęnia co do jej bezstronności.

5'

Na pienvszym posiedzeniu kazdy członek komisji podpisuje
zobowi ązanie, Że
w przwadku stwierdzenia istnienia powią7ari, o [to.y.h
mowa w pkt. 4 członek
komisji zgłaszaten fakt na posiedzeniu i iostaje wyłączoily
z ocenyoferty podmiotu,
zkt rym powiąpanie występuje.
6. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
7 ' Komisja obraduje na posied zeniach"urnt
nięty.t' , bez udziałuoferent w.
Termin i miejsce posiedzenia komisji okreśĘrzewodniczący.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący moze ,urrĄirieinny
Ęb komisji.
8' Komisja podejmuj e rozstrzygnięcia w głosowaniu jawny m, zwykłą większością
głos w w obecności co najmniej połowy pełnego łuau- '
W przypadku r wnej liczby głos w decyduje
!ło''tp.".*odniczącego.
9' Komisja konkursowa po zako czeniu prac pou*iie Burmistrzowluiasta
sierpc
protok ł z obradkomisji wrazz listąwynik w konliursu.
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest wiąące dla
Burmistrza Miasta Sierpc.
l0' Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nźtzwę oferenta,
nźŻwęzadania
publicznego'
ni.zwłocznie w:
]vłsokośćprzyznanych środkw ogłas"u
a/ Biuletynie Informacji PubliczĘ
'ię
b/ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu na
tablicy informacyjnej

Rozdział XIV
ko cowe

Postanowienia

l. Zmiany niniejszego Programu

1vmasają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
Burmistrz Miasta Sierpc w terminie
do :b. ą.zotz poiaiozy nua"i" Miejskiej w Sierpcu
sprawozd anie z realizacji programu.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie
opublikowane w BIP Miasta Sierpc .
4. organizacja wyłoniona w konkursi" of..t reilizu1ączlecone
zadania, zobowiryana jest
do promocji Miasta Sierpcapoprzez zamiesr"riri"na
stro;ach, dyplomach i materiałach
informacyjnych herbu miasta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalnościpozytku publicznego i woloitariacie,
Looeksu cywilnego, ustawy
o finansach publicznych, ustawy prawo zam wieri publicznych
oraz kodeksu
postępowania adm inistracyj nego.
2.

