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                              Program  Współpracy Miasta Sierpca 
                z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami 
                prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 
 
                                              W  S  T  Ę  P 
 
Organizacje pozarządowe stanowią  znakomitą bazę dla rozwoju naszej społeczności, gdyż 
skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne mieszkańców 
Naszego  Miasta. Istnieje potrzeba włączenia organizacji pozarządowych w system 
funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 
Rada przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadzie partnerstwa a  Program precyzuje  zakres 
współdziałania. 
 

Rozdział     I 
Postanowienia    Ogólne. 

 
Ilekroć w Programie Współpracy Miasta Sierpca  i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  na rok 2012 jest mowa o: 

• Ustawie -  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku p dzielności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póżn. zmianami) 

• Gminie – należy przez to rozumieć organ samorządowy Miasta Sierpc, realizujący, 
realizujący określone zadania publiczne należące do zadań gminy 

• Podmiotach programu -  rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy 
Sferze  zadań publicznych – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa 
w art.4 ust.1 ustawy. 
Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit. e oraz 
art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. 
Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami. 
Programie – rozumie się przez to Program współpracy Miasta Sierpc 
z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku    publicznego  na rok 2012. 
Zadaniach Miasta –  należy rozumieć zadania publiczne, należące do zakresu 
działania gminy wg. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku 
(Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z później  zmianami. 
 

Rozdział  II 
Cel główny i i cele szczegółowe Programu 

 
Celem uchwalenia Rocznego Programu  współpracy Miasta Sierpc z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest efektywne 
wykorzystanie społecznej aktywności, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców Miasta . 
Zasadniczym celem jest budowanie partnerstwa między samorządem i podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicznego oraz umacnianie w świadomości społecznej, 
poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną. 
 



  
 
            Cele szczegółowe   Programu: 

1. Zwiększenie wpływu mieszkańców na kreowanie polityki społecznej w mieście. 
2. Tworzenie warunków do budowania współpracy między samorządem i organizacjami 

pozarządowymi. 
3. Określenie priorytetowych zadań publicznych. 
4. Zapewnienie organizacjom możliwie najlepszych warunków do prowadzenia 

działalności na terenie miasta 
5. Wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich rozwiązań zwiększających świadomość 

obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców 
Sierpca 

6. Zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych. 
 
 

Rozdział  III  
Zasady  współpracy 

 
Współpraca Miasta Sierpc z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach: 
1. Pomocności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, 

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami  a organizacje realizują 
uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców miasta. 

2. Suwerenności stron –  polega na tym, że  strony mają prawo do niezależności 
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów realizacji zadań 
i rozwiązania problemów. 

3. Partnerstwa – opiera się na relacji wspólnego zaufania, a także 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 
inicjatywę dla rozwoju lokalnej społeczności. 

4. Efektywności – Miasto Sierpc, dążąc do najefektywniejszego wykorzystania środków 
publicznych, przekazuje pomiotom Programu realizację zadań własnych. Udziela 
dotacji na ich wykonanie, a organizacje zapewniają wykorzystanie przyznanych 
środków w sposób gospodarny, profesjonalny i terminowy. 

5. Uczciwej konkurencji – pozwala na udział w otwartych konkursach ofert wszystkim 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.  Kryteria ocen są identyczne dla 
wszystkich podmiotów, a realizatorami zadań zostają organizacje pozarządowe, które 
uzyskują najwyższe oceny oraz akceptację Burmistrza 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. 

7.  
Stosowanie powyższych zasad przez podmioty Programu jest gwarantem jakości 
współpracy samorządu Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 
 



Rozdział IV 
Podmioty współpracy 

Podmiotami realizującymi współpracę są: 
1. Rada jako organ stanowiący oraz Burmistrz jako organ wykonawczy 
2. Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i inne jednostki organizacyjne 

miasta, podejmujące na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie działania 
określonego ich regulaminem lub statutem 

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta. 
Organizacje informują o gotowości do współpracy poprzez wypełnienie ankiety. 

 
Rozdział V 

Zakres przedmiotowy współpracy 
 

Przedmiotem współpracy samorządu miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych 
należących do zakresu działalności gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i innymi 
ustawami. 
W zakresie przedmiotowym miasto Sierpc prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, 
określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Rozdział VI 
Formy współpracy 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

1. Współpraca o charakterze finansowym polegać będzie na: 
a) Zlecaniu organizacjom realizacji zdań publicznych w formie wspierania wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
b) Zleceniu realizacji zdania na podstawie zawartej umowy w ramach inicjatywy 

lokalnej, 
2. Środki 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 kosztów 
c) Budowę, zakup budynków lub budowli, zakup gruntów, działalność gospodarczą 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
d) Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym 
e) Działalność 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) Konsultacje 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 możliwości urządzeń, sprzętu itp. 
e) Wspólny udział w szkoleniach, konferencjach 
f) Upowszechnienia praktyki zachęcania mieszkańców miasta Sierpca do 

przekazywania  1%  swojego podatku lokalnym organizacjom pozarządowym. 
 



Rozdział VII  
Priorytetowe zadania publiczne 

Ustala się na rok 2011 następujące zadania priorytetowe Miasta Sierpc realizowane we 
współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy. 

1. Działania z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu oraz turystyki”: 
• Wspieranie działalności klubów sportowych 
• Wspieranie szkoleń sportowych, udziału w zawodach i rozgrywkach 

sportowych 
• Pomoc w organizacji  wypoczynku zawodników poprzez dofinansowanie 

obozów sportowo-rekreacyjnych. 
• Udział w  organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, 

olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze. 
2. Działania z zakresu „Kultura i edukacja”: 

• Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury 
• Wspieranie działalności zespołów artystycznych 
• Podtrzymywanie lokalnych i narodowych tradycji 
• Dotowanie  publikacji wydawniczych o tematyce lokalnej 
• Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 

3. Działania z zakresu „Wypoczynek dzieci i młodzieży”: 
• Stworzenie mieszkańcom Sierpca warunków do aktywnego spędzania wolnego 

czasu 
• Zapewnienie wypoczynku dzieci i m odzieży szkolnej poprzez organizację 

obozów, biwaków, zimowisk itp. 
4. Działania z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia”: 

• Promocja zdrowego stylu życia 
• Krzewienie idei krwiodawstwa 
• Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 

lokalnym 
• Wspieranie rozwoju sportu, kultury, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa wśród 

osób niepełnosprawnych 
• Finansowanie programów profilaktycznych 
• Naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej 

W przypadku 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 VIII  
Okres realizacji programu 

 
1. Program realizowany będzie w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012r. 

z zastrzeżeniem pkt. 2 
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta Sierpc na rok 2012. 
 
 
 

Rozdział IX 



Sposób realizacji programu 
Wzajemna współpraca z organizacjami w ramach programu określa działania o charakterze 
finansowym oraz pozafinansowych w tym: 

1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących 
zasad: 

a) Zlecanie realizacji zadań Miasta Sierpc organizacjom obejmuje w pierwszej 
kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb 
zlecania lub dane zadanie można realizować w inny sposób określony 
w odrębnych przepisach. 

b) Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Miasta Sierpc 
c) Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia 
d) Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

• W Biuletynie  Informacji Publicznej – bip. sierpc.pl  w zakładce 
organizacje pozarządowe 

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

Sierpc 
f) Decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez komisję i udzieleniu dotacji 

podejmuje Burmistrz Miasta Sierpc po zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej 

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

h) Wyniki konkursu są publikowane na stronie  bip. Sierpc.pl 
i) Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji 

działających wspólnie zgodnie z art. 14  ust. 2 ustawy. 
2. Zlecanie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji – na wniosek organizacji – 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym na zasadach i trybie 
określonych w art. 19 a ustawy. 

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym została omówiona rozdziale VI pkt. 3. 
 

Rozdział X 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 
1. W roku 2012 na realizację zadań publicznych objętym niniejszym programem 
przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej …………………     (r. 2011 -191.400 zł.) 
w tym na zadania : 
a/    Ochrona i  Promocja zdrowia –  
       programy polityki zdrowotnej ……………...                                   (r.2011 -  10.000 zł) 
b/   Wypoczynek dzieci i młodzieży  - kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku     dzieci i młodzieży szkolnej ………….                          ( r.2011  -   14.900  zł). 
c/  Kultura i Edukacja  -  zadania w zakresie kultury ……………….  -  (r.2011-10.000  zł. 
d/  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 
– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. ………………………. (r.2011-  156.500 zł. 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

w trybie art. 19 a ustawy stanowi najwyżej 20% dotacji planowanych w roku 2011. 
2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych 

niniejszym programem zweryfikuje uchwała budżetowa Miasta Sierpc na 2012 r. 



 
Rozdział XI 

Sposób oceny realizacji programu 
 
1. Realizacja przyjętego Programu poddawana będzie ocenie według poniższych 

wskaźników: 
1) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 
2) Liczba ofert złożonych 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 współpracy 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. 
2. W terminie do 30.04.2013r. Burmistrz Miasta Sierpc składa Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z rocznej realizacji Programu. 
 

Rozdział XII  
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 
Roczny Program Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 został opracowany 
po konsultacjach przeprowadzonych  w listopadzie 2011 roku. 
Konsultacje miały charakter współpracy  osobistej, elektronicznej i telefonicznej  
z pracownikiem wyznaczony przez Burmistrza Miasta Sierpc  współpracy z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
W listopadzie 2011 roku projekt  programu został umieszczony  w Biuletynie Informacji 
publicznej bip.sierpc.pl w zakładce organizacje pozarządowe”. 
Organizacje pozarządowe mogły 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 XIII  
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert 
 

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

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
a) przedstawiciele Burmistrza Miasta – trzy osoby 
b) 9 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w 
konkursie 

3. W pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

4. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udział osoba, której powiązania 
ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 



5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że 
w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w pkt. 4 członek 
komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu i zostaje wyłączony z oceny oferty 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 przypadkach przewodniczący może 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 Miasta Sierpc 

protokół z obrad komisji wraz z listą wyników konkursu. 
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest wiążące dla Burmistrza Miasta Sierpc. 
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania 

publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza się niezwłocznie w: 
a/ Biuletynie Informacji Publicznej 
b/ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu  na tablicy informacyjnej 

 
Rozdział XIV 

Postanowienia końcowe 
 
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej 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 realizacji Programu będzie opublikowane  w BIP  Miasta Sierpc . 
4. Organizacja wyłoniona w konkursie ofert  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 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania 
administracyjnego 


